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 املــوحضارات العمدخل لدراسة حضارة مصر                  

 اسيخــــاسَ وايتــــاحلل :                                      
 س: اين نشأت احلضارات وكيف إنتشرت ؟

 ؽضق١ٝ (  َقض ٚايعضام ٚؾاصؼ ) ٖٚٞ سناصات بزأت ٗ -1دـ:

 .ثِ إْتكًت يب٬ر ايْٝٛإ ٚايضَٚإ ٗ ايػضب -2     

 .١َٝ٬ ؾُٝا عضؾت باؿناص٠ اٱع َاٜكضب َٔ ايـ عاّثِ صدعت يًؾضم  -3     

 ناص٠ ايػضب١ٝ اؿز ٜج١ .ؾهاْت اؿٚأخرلا إػٗت يًػضب َض٠  أخضٟ  -4     

 : احلضارةمفهوم 

 . أَٚعًٜٓٛاتؿاعً٘ َع ايب١٦ٝ يتشغٌ ٚضٚف سٝات٘ َارًٜا ي ر ٜكّٛ ب٘ اٱْغإمثض٠ أ٣ فٗٛ ٖٞ

 غ: َا املكـىد بايتاسيخ؟

 ٚايتٓب٪ بإغتكبٌؾ١ ا٭ط١َٓ إدتًؿ١ يؿِٗ اؿامضؾ٢ نا   ٜتٓاٍٚ ايٓؾاٙ اٱْغا٢ْ ٗٛؾ نٌ ؽ٧ سزخ ؾ٢ إام٢     

 ؟أًُُٖ دساطُ ايتاسيخعًٌ : 
 اعتد٬ل ايعدل ٚايزصٚؼ َٔ تاصٜخ ا٭َِ ايغابك١.ـ  1       

 . ايقاؿ١ َٔ ايؾدقٝات ايتاصى١ٝ  إبضاط ايكزٚاتـ 2

 .تُعت١ُٝٓ ايؾعٛص بإغ٦ٛي١ٝ ؾ٢ احملاؾ١ٛ ع٢ً إهاعب ايت٢ سككٗا اجملـ 3

 .ايتكًٌٝ َٔ سز٠ ايتعقب ـ 4  

 ايعـىس ايتاسخيًُ
 .ٚإعتعُاشلا ٗ تزٜٚٔ ا٭سزاخ  تبزأ ايعقٛص ايتاصى١ٝ َٓش اخذلاع اٱْغإ ايهتاب١ 
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 ّ.476ٚست٢ عكٛٙ اٱَدلاطٛص١ٜ ايضَٚا١ْٝ عاّ   اٚاخض ا٫يـ ايضابع١ م ّتبزأ َٓش    :بزاٜتٗا

 :ٖٝظاتٗا  

  سناصات ندل٣ ؾ٢ ايؾضم ايكزِٜ ٚسٛض ايبشض إتٛع٘، َجٌ: اؿناص٠ إقض١ٜ ٚ ب٬ر  قٝاّ -1

 ايٓٗضٜٔ )ايعضام ايكزِٜ( ٚؾٝٓٝكٝا ٚب٬ر ؾاصؼ.     

 َٚعضؾ١ ايظصاع١  ٚاٱعتكضاص --َعضؾ١ اٱْغإ يًهتاب١   -2

  بٓا٤ إعابز ٚإكابض -3
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   عاف١ُ ايزٚي١ ايكغطٓط١ٝٓٝ ّ تاصٜخ ؾتح1453ست٢ ع١ٓ ّ، 476ٚتبزأ َٔ ع١ٓ     :بزاٜتٗا

 .قُز ايؿاتح ايبٝظْط١ٝ ع٢ً ٜز ايكا٥ز ايعجُا٢ْ                  

 ٖٝظاتٗا: ُٝظ ٖشا ايعقض بايعزٜز َٔ ا٬َٕح:  

 ٚٗٛص اٱع٬ّ ؾ٢ ايكضٕ ايغابع ا٬ٕٝر٣ ٚاْتؾاص ايؿتٛسات.ـ  1      

 ست٢ ا٭ْزيػ غضبًا.ٔ ايقٌ ؽضقًا اٱع١َٝ٬ َاطرٖاص اؿناص٠ ـ 2

 عٝطض٠ ايهٓٝغ١ ايهاثٛيٝه١ٝ ؾ٢ أٚصٚبا ع٢ً ؽت٢ ْٛاس٢ اؿٝا٠.ـ 3

 ٚعٝطض٠ اؾٌٗ ٚايتدًـ عًٝٗا.........  قٝاّ ْٛاّ ا٫قطاع ؾ٢ أٚصٚبا ـ 4
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    بزاٜتٗا:

 .ّ 19ايكضٕ بزا١ٜ تبزأ َٓش ايؿتح ايعجُا٢ْ يًكغطٓط١ٝٓٝ ٚست٢                 

 ٖٝظاتٗا: ُٝظ ٖشا ايعقض بعز٠ ٬ََح:

 ايجٛص٠ ايقٓاع١ٝ. ٚقٝاّ ٚٗٛص ايٓٗن١ ا٭ٚصٚب١ٝـ  1    

 ٚٗٛص سضن١ ا٫عتعُاص ا٭ٚصٚب٢.ٚ قٝاّ سضن١ ايهؾٛف اؾػضاؾ١ٝ-2    
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 ٚست٢ ايٛقت اؿاٍ.  19 تبزأ َٔ ايكضٕ  :ابزاٜتٗ

 :ٖٝظاتٗا

 ت ايتشضص ٚا٫عتك٬ٍ َٔ ا٫عتعُاص  ُٝظت عضنا  -1

 . ٚا٫خذلاعات ايع١ًُٝ إتٓٛع١ اثٛص٠ إعًَٛات ٚايتهٓٛيٛدٝ -2

 .ايكُض ٚنٛانب أخضٟ ٖبٛٙ اٱْغإ ع٢ً عطح  -3

 :ؾتتُجٌ ؾ٢ :عًبٝاتٗا

 تؿؾ٢ ا٭َضاض اـطرل٠ ٚؾغار ايب١٦ٝ.-2          اؿضٚب ايعا١ٕٝ إزَض٠ يًبؾض١ٜ  -1

                             

 

 

 

 يلي ما أكمل :- 

 اؿناصات ايؾضق١ٝ قاَت ٗ ب٬ر ......................ٚ.......................ٚ..........................  -1

 .........................أْ٘ َٔ قضأ ايتاصٜخ طار عكً٘ . َٔ اقٛاٍ اٱَاّ  -2

 ع اٱْغإ يـ................تبزأ ايعقٛص ايتاصى١ٝ َٓش إخذلا -3

 ّ . 476تبزأ ايعقٛص ايكز١ّ َٓش أٚاخض ...................م ّ ٚسيت عكٛٙ......................عاّ  -4

 عٝطضت ايهٓبغ١ ايهاثٛيٝه١ٝ ٗ أٚصبا عًٞ ناؾ١ ْٛاسٞ اؿٝا٠ ٗ ايعقٛص ......................... -5

 .................................ٚ.....................................َٔ عًبٝات ايعقٛص إعافض٠ ... -6

 َٔ إهابٝات ايتاصٜخ إعافض ٚٗٛص خضنات ....................َٔ اٱعتعُاص . -7

 إطرٖضت اؿناص٠ ايعضب١ٝ اٱع١َٝ٬ َٔ .....................ؽضقا ٚسيت .................غضبا . -8

 يهتاب١ ٚبٓا٤ إعابز ٚإكابض ٗ ايعقٛص ........................مت َعضق١ ا -9

 رصاع١ ايتاصٜخ ُٜٓٞ ايؾعٛص بـ...................ٗ احملاؾ١ٛ عًٞ إهاعب اييت سككٗا اجملتُع . -10

 تفســــر؟ بـــم 

  ايعقٛص اؿزٜج١ شلا نجرل َٔ إُٝظات ؟ -1

 أ١ُٖٝ رصاع١ ايتاصٜخ ؟ -2

 ناصات ايع١ُٝٛ ٗ َقض ٚايعضام ٚسٛض ايبشض إتٛع٘ ؟ٚٗٛص اؿ -3

 ٚٗٛص اؿناص٠ ايػضب١ٝ اؿزٜج١ ؟ -4

 بزا١ٜ ايعقٛص ايتاصى١ٝ ؟ -5

 : إخرت اإلجابة الصحيحة من بني األقواس- 

 (   )                         ٚٗض اٱع٬ّ ٗ ايكضٕ ايغارؼ ا٬ٕٝرٟ ٗ ايعقٛص ايٛعطٞ                     -1

 )                    (       مت ؾتح ايكغطٓط١ٝٓٝ عًٞ ٜز ايغًطإ عًِٝ ايعجُاْٞ                          -2

 )                    (         َٔ ٖٝظات ايعقٛص اؿزٜج١ قٝاّ ايجٛص٠ ايقٓاع١ٝ                              -3

 )                   (         ْٞ َٔ ايكضٕ ايعؾضٜٔ                    ٜبزأ ايتاصٜخ إعافض ٗ ايٓقـ ايجا -4

 ٜغتدًك ايعدلَٔ تاصٜخ ا٭َِ ايغابك١ َٔ خ٬ٍ رصاع١ عًِ اٱدتُاع       )                   ( -5

 (           َٔ أطٍٛ ايؿذلات ايظ١َٝٓ ٗ ايتاصٜخ ٖٞ ايعقٛص ايكز١ّ                             )         -6

 م ّ                                                            )                   ( 476تبزأ ايعقٛص ايٛعطٞ َٔ عاّ  -7

 قاّ ْٛاّ اٱقطاع ٗ أٚصبا ٚعٝطض اؾٌٗ ٚايتدًـ عًٝٗا ٗ ايعقٛص ايكز١ّ )                  ( -8

 ٛٙ اٱْغإ عًٞ ايكُض                                   )                  (َٔ ٖٝظات ايتاصٜح إعافض ٖب -9

 إخض َضاسٌ إعتكضاص اؿناص٠ ناْت ٗ أٚصبا                                                   )                 ( -10



 

 

 ارَـــصُ احلضادر دراــــمض    الدرظ الجاىِ:                                   

 وأخشّ ثاْىيُ      يًخلاسَ َـادس أويًُ
 :تٗااملـادس األويًُ: أًُٖ

  . ٚايتذاصب ايت٢ َض بٗا اٱْغإ ا٭سزاخ إقزص ايٛسٝز ايش٣ عافض -1      

 ُتاط بايزق١ ٚإٛمٛع١ٝ ؾ٢ تٓاٚشلا يٮسزاخ ايتاصى١ٝ. -2

 ٚع١ًٗ اؿقٍٛ عًٝٗا.ٚي١ٝ ٚمل تعافض ا٭سزاخ ٢ٖ ايت٢ اعتُزت ع٢ً إقارص ا٭ املـادس ايجاْىيُ:

   أواًل: املـادس األويًُ:

 ٚتؾٌُ عز٠ أْٛاع:  .نٌ َانتب أٚ ْكؿ ٜٚٓتُٞ يظَٔ ٚقٛع اؿزخ  ٢ٖ  

 تؾٌُ ْٝع أْٛاع ايبكاٜا ا٭ثض١ٜ ايكا١ُ٥.ٚ - إقزص ا٭عاع٢ يزصاع١ اؿناصات اصـــاٯث

 ا٭ثض١ٜ. لإٓاط ؾ٢ا٥ض َٔ سٌ ٯخضٜتِ ايعجٛص عًٝٗا ٚانتؾاؾٗا أثٓا٤ اؿؿ  

 : ىؾــايٓك   

 ٢ٖ إسز إقارص ا٭ٚي١ٝ يزصاع١ اؿناصات.    

  ايضعّٛ ٚايهتابات  ع٢ً َٛار فًب١ ناؿذض ٚ ايضخاّ ٚ إعارٕ  ٚ اـؾب ٚتٓكغِ إٍ ْٛعٌ ٖٚٞ 

 ىؾ غآشَ َجٌ: حجش بايشَىــــــــــــْك
ٛ عباص٠ عٔ يٛس١ نبرل٠ َـٔ سذـض    ا٭عـٛر   صٜٚتايـزٜ

 َٓـ عِ عجض عًٝ٘ ؾ70٢طٛشلا َذلٜٔ ٚاصتؿاعٗا 

رْٚــت عًٝــ٘ ازلــا٤ ْٝــع َــٔ سهُــٛ َقــض َٓــش   *

عقــض َــا قبــٌ ا٭عــضات ٚستــ٢ ثايــح ًَــٛى ا٭عــض٠   

 . اؿضٚب أٚ إقا١َ إعابزٚاـاَغ١ ٚ أِٖ ا٭سزاخ 

 ىؾ باسصَــــــــــــْك
 ف١ٜ٬ إًو ْعضَضَجٌ: 

ــض     ــٔ سذ ــ١ َ ــتيٛس ــض ايؾٝغ ٚبٗــا  ا٭خن

ــح      ـــ سٝ ــاّ ٚاـً ــٔ ا٭َ ــاصط٠ َ ــَٛات ب صع

ــو ٖٚــٛ ٜنــضب ا٭عــزا٤ َٚٓــاٚض    تقــٛص إً

 م.ّ.3200يًذٓٛر  بايزٚي١ ايكز١ّ 

 ايدلر٣ ٚتعز َقزصًا  يهجرل َٔ دٛاْب اؿناص٠ ٚصم٢ٖ إار٠ ايٛثا٥ك١ٝ إهتٛب١ ع٢ً   ايربديات

 .  ايطب١ٝ بشديُ أيربغ :َٔ أْٛاع ايدلرٜاتإدتًؿ١.
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 ) ٚتغُٞ ؽكؿ١ ( ٢ٖ نغضات ايؿداص ٚا٭سذاص*

اـطابــات  ٚٚناْــت يغــٗٛي١ اؿقــٍٛ عًٝٗــا تغــتدزّ ؾــ٢ كتًـــ أؽــهاٍ اؿٝــا٠ ناٱٜقــا٫ت   

ايطبك١ إتٛعط١ ٚ ايؿكرل٠ ٫عتدزاَٗا نُار٠ نتاب١ ْٛـضا   اعتدزَٗا---ٚايتزصٜب ع٢ً ايهتاب١ 

 ٫صتؿاع أععاص ٚصم ايدلر٣.
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 عٔ قطع َعز١ْٝ ؼٌُ خاًُا َٔ ايغًط١ ايعا١َ ينُإ ٚطْٗا ٚرصد١ ْكا٥ٗا   عباص٠*

تعز أسز َقارص رصاع١ اؿناصات باعتباصٖا َٛار َ٪صخ١ ّهـٔ َـٔ خ٬شلـا ؼزٜـز ايعقـٛص      *

 ايتاصى١ٝ ٚاؿاي١ ا٫قتقار١ٜ ٚا٭سزاخ ايغٝاع١ٝ ٚفٛص إًٛى ٚاؿهاّ ؾ٢ تًو ايؿذل٠.

 اْىيُ:ـــــثاًًْا: املـادس ايج
٢ٖ إقارص ايتـ٢ اعتُـز ؾـ٢ نتابتٗـا عًـ٢ إقـارص ا٭ٚيٝـ١ ٚتؾـٌُ نتابـات إـ٪صخٌ ايكـزَا٤ ٚايؿ٬عـؿ١             

 ٚايؾعضا٤ ايشٜٔ مل ٜعافضٕٚ ا٭سزاخ ايتاصى١ٝ باٱماؾ١ إٍ ا٭عاطرل.

 نتابات املؤسخني ايكذَاْ وَِٓٗ:-1
ض َعتُزًا ع٢ً َعضؾت٘ يكـضا٠٤ ايٓكـٛـ   ٜعز أٍٚ َ٪صذ قزِٜ ساٍٚ نتاب١ تاصٜخ َق  :َاْٝتٕٛ ايغُٓٛر٣

 إقض١ٜ ايكز١ّ.

٘    :ٖرلرٚت ٜٚٓكغـِ إٍ تغـع١ أدـظا٤ ٚخقـك اؾـظ٤       (ُشـٝك ا٭خبـاص  ) طاص َقض ٚنتب عٓٗا ؾ٢ نتابـ

 .ايجا٢ْ َٓ٘ ٕقض ٚؼزخ ؾٝ٘ عٔ دػضاؾٝتٗا َٚزْٗا ٚا٭سزاخ ايتاصى١ٝ ايت٢ َضت بٗا ٚأعُاٍ ًَٛنٗا 



 

 

 عــثاًْا : املشاج
 ٪يؿات اييت نتبت بعز َضٚص عٓٛات عزٜز٠ َٔ ٚقٛع اؿزخ ٚاعتُز ٗ نتابتٗا عًٞ إقارص ا٭ٚي١ٖٝٞ إ

 َِٚٓٗ عكضاٙ ٚأصعطٛ ٚأؾ٬طٕٛ.     :نتابات ايفالطفُ -2

    ٚايت٢ تعتدل َقزصًا  اٱيٝاس٠ ٚا٭ٚرٜغ١ايؾاعض ا٭غضٜك٢ فاسب  َٖٛرلٚؼَِٓٗ    شاْ:ــنتابات ايؼع -3

 يب٬ر اٱغضٜل ايكز١ّ. إتٓٛع١ تاصىًٝا ْغتك٢ َٓ٘ إعًَٛات                                         

   ا٫دتُاع١ٝ    هجرلًأَ فٛص اؿٝا٠ئَ ايذلاخ ايؾعب٢ ٚ َقزصًا أربًٝا  دظ٤ ري:ــاألطاط -4

 ؾ٢ َقض. ٜػ ٚأٚطٚصٜػٚأٜظ..... ؾ٢ ب٬ر ايعضام ايكز١ّ  قق١ ايطٛؾإ ٚايغٝاع١ٝ َجٌ                         

 

 

 

 ايغ٪اٍ ايضابع : َاسا وزخ إسا :

 

 ايغ٪اٍ اـاَػ :مب تؿغض

 أ١ُٖٝ ايدلرٜات ٗ رصاع١ ايتاصٜخ ؟ -2                                                        أ١ُٖٝ سذض بايضَٛا ؟  -1

 ا١ُٖٝ إقارص ا٭ٚي١ٝ ٚإضادع ؟  -4 إعتدزاّ ايطبك١ ايٛعطٞ ٚايؿكرل٠ يٮٚعذلانا ؟              -3



 

 

 عىاٌَ قًاّ احللاسَ           
 عوامل قيام حضارات العامل القديم:

 اعتزاٍ إٓاذ ٤٬ََٚت٘ يًٓؾاٙ اٱْغا٢ْ.  --إتٛع٘ يًعامل ايكزِٜ  : إٛقع اؾػضاؾ٢-1

 ؾعٛب ٚاؿناصات.بٌ اي ٖا عظط ا٫يتكا٤....دظا٥ٗا بٌ أ  : طبٝع١ٝ عزّ ٚدٛر سٛادظ-2

 يتؿهرل ؾ٢ اعتػ٬شلا.ا ٚ ....ْٚباتات ٚسٝٛاْات َٔ فدٛص َٚعارٕ  : ٚؾض٠ إٛاصر ايطبٝع١ٝ-3

 ع٢ً ايظصاع١ ٚا٫عتكضاص. تعاعزايت٢  ٗ ايعضام  ايؿضات، رد١ً ٚ ٗ َقض ْٗض ايٌٓٝ َجٌ :ٚدٛر ا٭ْٗاص-4

 .ؿناص٠ ٤ اؾ٢ بٓا ٚفٗٛرات٘ ...٦ٝت٘ ٚتهٝؿ٘ َع ب  : نؿاح اٱْغإ-5

      اؿناص٠ ايؿضع١ْٝٛ.          َا اؿناصات ايت٢ قاَت ؾ٢ قاص٠ أؾضٜكٝا؟ 

      سناص٠ ايعضام ٚؾٝٓٝكٝا ٚايُٝٔ.      َا اؿناصات ايت٢ قاَت ؾ٢ قاص٠ آعٝا؟ 

      سناص٠ ايقٌ.       َا أِٖ اؿناصات غرل ايعضب١ٝ ؾ٢ قاص٠ آعٝا؟ 

 يُ ايكذميُعىاٌَ قًاّ احللاسَ املـش
 أواًل: ايعىاٌَ ايطبًعًُ

 علل: أٍنًُ ىَز اليًل؟  : ىَز اليًل الععًه( 1)   

1- ٌٓ  سٍٛ َقض إٍ د١ٓ خنضا٤.ٚإا٤ ٚايط٢ُ 

 صب٘ بٌ ايكضٟ ٚإزٕ ؾغٌٗ إعا٬َت ايتذاص١ٜ . -2      

 .ٚؽكٛا ايذلع   ٚايغزٚر ٚاؾغٛص ؾأقاَٛا إكاٜٝػ... اعتػ٬ٍ َٝاٖ٘  -3      

 قُٝا نجرل٠ َجٌ:اعتؿار َٓ٘ إقضٜٕٛ  -4      

 احملافٌٝ ْٚؾطت ايتذاص٠ ايزاخ١ًٝ بٌ ايؾُاٍ ٚاؾٓٛب. ٛاؾتباري التلافل والتلامل: - الىحدَ والتضامً

 ْٚؾض سناصتِٗ ؾ٢ ايب٬ر اجملاٚص٠ ؾهإ ايتأثرل ٚايتأثض.  التىاصل فًنا بًيَه ومع اآلخزيً:

 علل: أٍنًُ مىقع مضز اجلغزافِ؟     ًض:( املىقع اجلغشافِ املت2ُ) 

 ا٫تقاٍ ٚايتأثرل ٚايتأثض باؿناصات ايت٢ قاَت ؾ٢ ٖشٙ ايكاصات. ٖا عٌٗ قاصات  ث٬خ َقض ًَتك٢*  

  إتٛع٘ َٚقض َجاب١ ايكًب َٔ ايعامل ايكزِٜ ٚسًك١ ا٫تقاٍ بٌ أقطاصُٖٙٚا ا٭ٓض ع٢ً عضٜٔتطٌ * 

 عاعز ع٢ً ْؾاٙ إقض٣ ٜٚك١ٛ عك١ً.   :ٓاذ إعتزٍإ - 1  ( املٓاخ املعتذٍ:3)

 أؾار إقضٌٜ ؾ٢ ٓا١ٜ آثاصِٖ ايكز١ّ.    :إٓاذ اؾاف -2 

 . عاعز ع٢ً تٓٛع ايػ٬ت ايظصاع١ٝ     :تٓٛع إٓاذ  - 3  

 وِٖ حذود ًَٓعُ ( احلذود ايطبًعًُ: 4)
 : فشاص٣.ٓٛب ٚايػضبَٔ ايؾضم ٚاؾ             ايبشض إتٛع٘.  :َٔ ايؾُاٍ      

 دٓارٍ )نتٌ فدض١ٜ مد١ُ(. :َٔ اؾٓٛب      

 محايُ طبًعًُ ميًعُ؟ أو أٍنًُ احلدود الطبًعًُ؟علل: ميح اهلل ععب مضز 

 ا٭َٔ ٚا٫عتكضاص. سككت شلِ -2  رصع ٚاق٢ عاعز إقضٌٜ ؾ٢ ايزؾاع عٔ ب٬رِٖ َٚكا١َٚ إعتزٜٔ.-1

 عادٕ(:( ايجشوات املعذًُْ )ايـخىس وامل5) 
 تتٓٛع ايقدٛص ناؾضاْٝت ٚايضخاّ ٚا٭سذاص ايهض١ّ.-2     ٜٛدز ؾ٢ أصمٗا ايشٖب ٚايٓشاؼ ٚاؿزٜز.-1

 علل: أٍنًُ الضدىر واملعادٌ؟

 ٢ً ٚأرٚات ايظ١ٜٓ  ا٭رٚات ٚا٭ٚا٢ْ ٚاؿ ١فٓاع -2     إغ٬ت. ٚايتُاثٌٝ، ٚإعابز،ٖٚضاَات بٓا٤ ا٭ -1

إذا كاااااا   
للعلاان ناا   
فناااااااااااا   
القماااة مااا  

 أست ذه 
أ/  ض  
غ اب



 

 

 ثاًًْا: ايعىاٌَ ايبؼشيُ
 تغدرل نٌ َا ٖٚب٘ اهلل َٔ َٛاصر َٚٓاذ ٕقًشتِٗ.يفٗٛرًا عًُٛٝا بشٍ إقضٜٕٛ  -1

 أْؿكٛا ايهجرل َٔ ايٛقت ٚاؾٗز ٱْتاز تًو اؿناص٠ ؾهاْت أعِٛ سناص٠ عضؾٗا ايتاصٜخ. -2

 نإ اؾٗار ٚايهؿاح ُٖا سذضا ا٭عاؼ ايًشإ قاَت عًُٝٗا اؿناص٠. -3

)ًٌٓايعباص٠ َا دٓغٝت٘ َٚا صأٜو ؾٝٗا؟ َٔ قا٥ٌ ٖشٙ )َـش ٖبُ اي 

  كب بأبٛايتاصٜخ( ٚصأٜٞ ؾٝٗا:)ايش٣ ًٜ ٖرلٚرٚت() قا٥ٌ ٖشٙ ايعباص٠ ٖٛ إ٪صذ ايْٝٛا٢ْ ايكزِٜ

مل تهٔ َقض ٖب٘ ايٌٓٝ ؾشغب نُا سنض ٖرلٚرٚت بٌ َقض ٖب١ ايٌٓٝ ٚإقـضٌٜ ٚيـ٫ٛ نؿـاح إقـضٌٜ      

 صات ايعامل ايكزِٜ.ٕا ٚٗضت اؿناص٠ ايع١ُٝٛ ايت٢ أثضت ؾ٢ سنا

 

 ؟ َاايع٬ق١ بٌ إٛاصر ايطبٝع١ٝ ٚاؿناص٠ إقض١ٜ ايكز١ّ  -5        

 َاْتا٥ر إعتزاٍ َٓاذ َقض ؟ -6        



 

 

        ُـاسَ َـش ايفشعىًْــحل:ايىحذَ ايجاًُْ              5

 تاسيخ َـش ايفشعىًُْ َالَح َٔ

 .أعض٠  30 إقض٣ ايكزِٜ إٍ ايتاصٜخ  ىٕــَاًْت  قغِ إ٪صذ *     

 ايتاصٜخ ايؿضع٢ْٛ إٍ: ث٬ث١ أقغاّ تاصى١ٝ ٢ٖ: اؿزٜح يعقضانُا قغِ إ٪صخٕٛ ؾ٢ *    

 ايزٚي١ اؿزٜج١        ـ        ايزٚي١ ايٛعط٢                 ـ      ايزٚي١ ايكز١ّ               

 ...ٜٚنِ نٌ عقض فُٛع١ َٔ ا٭عض .  .....ٜؿقٌ بٌ نٌ رٚي١ ٚأخض٣ عقض معـ ٚامُش٬ٍ *

 ايعقض ايعتٝل.ٜٚغبل ايعقٛص ايج٬ث١    

 )2 – 1ا٭عضات: : ٜؾٌُ  ايعـش ايعتًل )عـش بذايُ األطشات . 

 بتٛسٝز ايكطضٜٔ ايش٣ قاّ  ْعضَضاصتب٘ تأعٝػ سهِ ا٭عض٠ ا٭ٍٚ باعِ إًو     

:طًاطُ ًَىى ايعـش ايعتًل 
 ٚاطرٚاز ا٭يكاب.إقاٖض٠ يتا بعز اؼارُٖا عٔ طضٜل ايضب٘ بٌ ايقعٝز ٚايز-1

 ايب٬ر. ايز١ٜٝٓ ؾ٢ ربا٭عٝا ا٫ٖتُاّ -2

:خـآف ايعـش ايعتًل  

 قٝاّ أٍٚ سه١َٛ َضنظ١ٜ ؾ٢ تاصٜخ َقض بعز ٚسزتٗا.-1

 يتأٌَ ٚسز٠ ايب٬ر بٌ ايزيتا ٚايقعٝز.   َٓـ )ايكًع١ ايبٝنا٤(بٓا٤ َز١ٜٓ -2

 ك٬ٍ ايهاٌَ ٚتٛطز ا٭َٔ بٗا.استؿٛت َقض با٫عت-3

*********************************** 

ُايتاصٜخ    6 -3 ٜؾٌُ ا٭عضات َٔ  ا٭عضات:   عـش ايذويُ ايكذمي      

 ايزٚي١ ايكز١ّ. قضع بزأ ٚ امطضبت ا٭َٛص ايغٝاع١ٝ ؾ٢ ْٗا١ٜ ايعقض ايعتٝل.ـ  *  

 ايعاف١ُ إٍ َز١ٜٓ َٓـ. عضطٚإًو ٜبزأ با٭عض٠ ايجايج١ سٝح ْكٌ  ايش٣ *  

:ُخـآف عـش ايذويُ ايكذمي 

 نجرل٠ إٛاصر ٚاعع١ ايجضا٤. عه١َٛ ١َُٛٓ  تُٝظ-1

 عار ؾٝٗا ا٭َٔ ؾاػٗت إٍ ايتكزّ إٍ ا٭َاّ.-2

 بعقض بٓا٠ ا٭ٖضاّ.اعتطاع ًَٛنٗا بٓا٤ ا٭ٖضاَات ايند١ُ ٜٚغ٢ُ عقضٖا -3

      10   – 7 َٔ ا٭عضات:: ٜؾٌُ ايعـش ايىطًط األوٍ

 سلًت أما٤ َقض ٚبزأ عقض امُش٬ٍ ٚمعـ. أٍٚ ثٛص٠ ادتُاع١ٝايزٚي١ ايكز١ّ بعز  تاْتٗ*

 خـآف ايعـش ايىطًط األوٍ:
 اَتٓعٛا عٔ رؾع اينضا٥ب. ٚ.   طار ْؿٛس سهاّ ا٭قايِٝٚ   ؾكز إًٛى ايغٝطض٠ ع٢ً ايب٬ر *  

   أًُٖت ايكٛاٌْ ٚ عارت ايؿٛم٢ ٚ. اٍ ايغًب ٚايٓٗبٚاطرارت أعُ ب ا٭َٔ.اامطضٚ عزّ ا٫عتكضاص  *  

 اْٗاصت ايزٚي١ ٚاْتؾضت ايؿً ٚاحملٔ ست٢ قاَت ا٭عض٠ اؿار١ٜ عؾض٠.*  

**************************************** 

    . 12  11يؼٌُ األطشتإ األطشات:  عـش ايذويُ ايىططِ

 خقا٥ك عقض ايزٚي١ ايٛعط٢:

اعتطاع إعار٠ تٛسٝز ايب٬ر  ......َٔ ًَٛى ا٭عض٠ اؿار١ٜ عؾض٠  ِْ:املًو َٓتىحتب ايجا 

 ٚاخنع سهاّ ا٭قايِٝ ٚأمعـ َٔ ْؿٛس نباص إٛٚؿٌ. طٝب١ عافُتٗاٚدعٌ                                        



 

 

ٍأثٝت تا٣َٚ٪عػ  ا٭عض٠ ايجا١ْٝ عؾض٠ ؾٓكٌ ايعاف١ُ َٔ طٝب١ إٍ   :آَُخات األو . 

 تؿغض: ْكٌ آَُشات ا٭ٍٚ ايعاف١ُ َٔ طٝب١ إٍ اثٝت تا٣ٚ؟ مب  

 يٝهٕٛ قضٜبًا َٔ ايزيتا.-1

 ايتٛعع ايظصاع٢. َٔ َٓطك١ خقب١ ٜغتػًٗا ؾ٢ قضٜب١صغبت٘ ؾ٢ إٔ تهٕٛ عافُت٘ -2

 .ْؾ٘ ايتذاص٠ ايزاخ١ًٝ ٚاـاصد١ٝ عؿض قٓا٠ عٝظٚعذلٜػ :طٓىطشت ايجايح. 

:ؽٝز نجرلًا َٔ إبا٢ْ ؾ٢ كتًـ ايب٬ر. ٚزٙ ايضخا٤ عار ؾ٢ عٗ -1   آَُخات ايجايح 

 ٚس٢ٛ إقًِٝ ايؿّٝٛ أنجض َٔ أ٣ أقًِٝ آخض ظٗٛرٙ ا٫قتقار١ٜ   اٖتِ بايض٣ ٚايظصاع١. -2              

************************************ 

    .17  13يؼٌُ األطشات َٔ   األطشات: ايعـش ايىطًط ايجاِْ  

 :يٛعٝ٘ ايجا٢ْخقا٥ك ايعقض ا

 ارٚاطر --  ا٭َــضا٤ ٚإًــٛى ٚتٓــاطع ---َــض٠ أخــض٣ مــعؿت ايــب٬ر .....ايجاْٝــ١ عؾــض٠ عــكٛٙ ا٭عــض٠ بعز-1

 ايقضاع بٌ سهاّ ا٭قايِٝ ٚايتٓاؾػ ع٢ً ايغًط١.

 .م 1725ّ ٜز اشلهغٛؼأر٣ امطضاب ساٍ ايب٬ر إٍ طُع أعزا٥ٗا ؾغكطت ؾ٢ -2

  عاف١ُ شلا ٚعضت( أٚاصٜػ )سات ًت َقض ٚاؽشت ١َٔ دا٤ت َٔ آعٝا ٚاستٜٛعص٢ٖٚ قبا٥ٌ 

    أٓػ ا٭ٍٚ كٝار٠سضن١ ايهؿاح مز اشلهغٛؼ ست٢ ٖظَِٖٛ ب أَضا٤  طٝب١  قارَٚع معـ اشلهغٛؼ -3

 بزأ  عقض ايزٚي١ اؿزٜج١.ٝي  ٚاْت٢ٗ خطضِٖ    

********************************** 

     .22  18 األطشات:  عـش ايذويُ احلذيجُ

 َع اْتقاص أٓػ ا٭ٍٚ ع٢ً اشلهغٛؼ بزأ عٗز دزٜز ٕقض ٜطًل عًٝٗا عقض اجملز اؿضب٢. -

 قاّ أٓػ با٫ػاٙ إٍ اؾٓٛب يتطٗرلٙ َٔ عٝطض٠ بعض ايعٓافض ايٓٛب١ٝ ثِ قاّ بإف٬سات راخ١ًٝ. -

 تهٜٛٔ دٝؿ ق٣ٛ ؾ٢ عقض ايزٚي١ اؿزٜج١؟َاْتا٥ر : 

 ؿاٚ ع٢ً أَٔ َقض ؾ٢ َٛاد١ٗ أ٣ أخطاص راخ١ًٝ أٚ خاصد١ٝ.اؿ-  تهٜٛٔ إَدلاطٛص١ٜ ٚاعع١. -دـ:

    خـآف عـش ايذويُ احلذيجُ:
 خاض ًَٛنٗا  سضٚبا رؾاع١ٝ. تهٜٛٔ اَدلاطٛص١ٜ َقض١ٜ  -1

 عًٞ ا٭َضا٤ ا٭عٌٜٝٛ بظعا١َ أَرل قارـ .فزٚ  َعضن١ ٗ ...ؼتُػ ايجايحإًو إْتقض -2

 م.ّ.1280  أٍٚ َعاٖز٠ ع٬ّ ٚاْتٗت بعكزاؿٝجٌٝ عًٞ  قارـ عضن١َ ٗ ...صَغٝػ ايجا٢ْإًو إْتقض  -3

 .بْٛت إٍ ب٬ر ستؾبغٛت َع رٍٚ آعٝا ٚأؾضٜكٝا َٚٓٗا صس٬ت إًه١ٝاّ بٓؾاٙ ػاص٣ ايك-4

  أتٕٛ قاّ بأٍٚ ثٛص٠ ر١ٜٝٓ يًزع٠ٛ إٍ عبار٠ َعبٛر ٚاسز ٖٛ إًو إخٓاتٕٛ: -5

  زاص٠ ايكٛاٌْ يتشكٝل ا٫عتكضاصقن٢ ع٢ً ايؿٛم٢ بإف إًو سٛص قب: -6

 ؽعٛب ايبشض إتٛع٘ ٚاْتقض عًِٝٗ.مزعض١ٜ  عضن١إًٛى ايعٛاّ ٚخاض أٍٚ َآخض صَغٝػ ايجايح:-7

   بغٝطض٠ ن١ٓٗ إَٔٛ ع٢ً اؿهِ ٚمعـ ْؿٛس ايؿضاع١ٓ عـش ايذويُ احلذيجُْٗايُ

 خقا٥ك ايعقض إتأخض:.   32    21   األطشات: ايعـش املتأخش  

 ْتٗا٤ عقض ايزٚي١ اؿزٜج١ ٚبزا١ٜ عقض اينعـ ٚا٫مُش٬ٍ.ا-1

 عاؽت ؾٝ٘ ايب٬ر ساي١ َٔ ايتؿهو ٚخغضت نٌ ٖتًهاتٗا ؾ٢ اـاصز ٚعٝطض عًٝٗا ا٫ست٬ٍ ا٭دٓب٢.-2

 ا٫ست٬ٍ ايْٝٛا٢ْ َا عزا ؾذل٠ ققرل٠ زلٝت تاصىٝـًا بعقـض ايٓٗنـ١    ست٢ٚ ا٫ست٬ٍ ايؿاصع٢َٔ   ١بزاٜ

 .اٚن ٚابٓ٘ إًو  إبغُاتٝوسهاَٗا  ٚأؽٗض( 26)ا٭عض٠ َ٪عػ

 ايتكذّ –ايتذئ  –ايتىاؿٌ احللاسٍ  –اإلطتُشاسيُ  –ايكذّ  –األؿايُ    :ممًضات احللاسَ املـشيُ



 

 

 

 

 َاْتا٥ر عكٛٙ ا٭عض ايجا١ْٝ عؾض٠ ؟ -3  

 ْكٌ إَُٓشات ا٭ٍٚ ايعاف١ُ َٔ طٝب١ ايٞ أثت تاٟٚ ؟ٕاسا  -4  



 

 

 احلًاَ االقتـاديُ
 علل: ازدٍرت احلياة االقتصادية فى مصر الكدمية؟

 .بشض١ٜ ايغٛاسٌ ايٚ  تُٝظإإٛقع -3 -- ٚؾض٠ ا٭سذاص ٚإعارٕ-2 -- ٚدٛر ْٗض ايٌٓٝ-1

 ة: ـــأواًل: السراع

 أعاؼ ثض٠ٚ ٚسناص٠ َقض ٚأِٖ َٛاصرٖا.- 1

 ١ يًُقض٣ ايكزِٜ.أِٖ َقارص ايزخٌ بايٓغب-2  

 تعًل إقضٌٜ بٛطِٓٗ بغبب ايظصاع١.- 3

 ( احملاصيل السراعية:1) 
 ناْت َقض ؼكل ا٫نتؿا٤ ايشات٢ َٓٗا َا عزا ؾذلات ايهٛاصخ ٚق١ً ايؿٝنإ.

 ايجّٛ ـ اـػ. --ايبقٌ        ضٚات :اـن                          ايكُح ـ ايؾعرل.    َجٌ: اؿبٛب  

 )ايهتإ( يقٓاع١ ايٓغٝر.   ايٓباتات سات ا٭يٝاف                 يعزؼ ـ ايغُغِ ـ ايذلَػ.ا    ايبكٍٛ:  

 ٫عتدضاز ايظٜت. ..ايغُغِ    :ت١ْٝباتات طٜ          ايعٓب ـ ايبًح ـ ايتٌ. :ا٭ؽذاص إجُض٠ 

 َاإكقٛر بايقٛاَع ؟

 هإ ؿؿٜ ٚؽظٜٔ ايػ٬ٍ تبين عًٞ ؽهٌ كضٚطٞ شلا ؾتش١ َٔ أعًٞ يٛمع ايػ٬ٍ ؾٝ٘ ٜٚٛدز  َ -دـ:

 ؾتش١ فػرل٠ َٔ اعؿٌ يًشقٍٛ عًٞ ايػ٬ٍ ٚقت اؿاد١ ايٝٗا .            

 ( امللكية السراعية:2) )

 ناْت ْٝع ا٭صام٢ ايظصاع١ٝ ؾ٢ َقض ايكز١ّ ًَها يًًُو )ايزٚي١(. -1

 ايبٌ بتغًِٝ اؾظ٤ ا٭ندل َٔ ققٛشلِ ايظصاع٢ يًزٚي١ ننضا٥ب.نإ ايؿ٬سٕٛ َط -2

          ِ  .سٝح نإ ايؿضعٕٛ ٜٗز٣ اؾٓـٛر إدًقـٌ ٚنبـاص إـٛٚؿٌ أصامـ٢ طصاعٝـ١ تهـٕٛ ًَهـًا شلـِ ٚيـٛصثتٗ

  عابز ٚإكابض.٢ٖ أصام٢ خاف١ با٭ْؿام ع٢ً إ   ملكية األوقاف:

 :والصيد ( تربية احليوا3ٌ)

 ضع٢  طا٥ؿ١ خاف١ َٔ ايضعا٠ احملذلؾٌ.اينإ ٜكّٛ بص -1  

 نإ ٕقض ثض٠ٚ سٝٛا١ْٝ نبرل٠ ناْت أنجضٖا اطرٖاصا ؾ٢ ايزيتا يتٛؾض إضاع٢ ايطبٝع١ٝ بٗا. -2

 ١ إٍ تضب١ٝ ا٭غٓاّ ٚإاعظ.استٌ ايبكض إها١ْ ا٭ٍٚ بٌ اؿٝٛاْات إماؾ -1

 َٚٔ ايطٝٛص ايت٢ عضؾٖٛا ايب٘ ٚا٭ٚط ٚايزداز ٚاؿُاّ ٚاعتٓٛا بذلب١ٝ ايٓشٌ. -2

 مب تفصر: أٍنية احليواىات عيد املصريوٌ الكدماء؟*

 ٜٓتؿع بقٛؾٗا ٚٚبضٖا ٚؽعضٖا ٚدًٛرٖا ٚؿَٛٗا.-2                      أعُاٍ ايظصاع١ ٚايٓكٌ. -1

 .َٓٗا تعزرت أْٛاع ايقٝز ؾ٢ َقض ايؿضع١ْٝٛ ( الصيد:9)

 عًٌ ؟   ٜٗتِ إقض٣ بٗا ....... َٔ ايقشضا٤ َجٌ ايػظ٫ٕ ٚا٭عٛر ٚمل     :فٝز ايدل*

 ٭ْٗا يٝغت ٚع١ًٝ يهغب ايعٝؿ بٌ  ناْت صٜام١ يع١ًٝ ايكّٛ. -دـ:                      



 

 

 ت ٫ ؼتاز فٗٛرًا نبرلًا.َجٌ فٝز ايغُإ ٚايطٝٛص ٚايبذع ٚناْ    :فٝز ايطٝٛص*

 ٚايبشرلات . َٔ ايٌٓٝ ٚايذلع يًطبكات ايؿكرل٠ّجٌ َقزصًا أعاعًٝا َٔ َقارص ايػشا٤ خاف١  :فٝز ا٭زلاى*

   ( دور الدولة فى التينية السراعية:6)

 إقا١َ ايغزٚر يًشز َٔ آثاص ايؿٝناْات.  -2               إقا١َ َؾضٚعات يًض٣.  - 1        

 طٜار٠ َغاس١ ا٭صض ايظصاع١ٝ خاف١ ٗ ايزٚي١ ايٛعطٞ . -3         

 ٖٞ ايكارص٠ عًٞ إراص٠ ا٭طَات . اؿه١َٛ ايضؽٝز٠ :

 إدارات شئوٌ السراعة
  ٚؼزٜز اينضا٥ب -- ْٚٛع١ٝ احملافٌٝ --- تؾضف ع٢ً ؼزٜز َغاسات ا٭صام٢ :إراص٠ َغح ا٭صام٢-1

 ٚتغذٌٝ َٓغٛب َٝاٖ٘ ع٢ً َزاص ايغ١ٓ. -- تؾضف ع٢ً مب٘ َٝاٙ ايٌٓٝ     إراص٠ ايض٣:-2

 تؾضف ع٢ً تضَِٝ ٚفٝا١ْ ايكٓٛات ٚايذلع ٚايغزٚر. :اٱراص٠ احمل١ًٝ ؾ٢ ا٭قايِٝ-3

  ٚنٝؿ١ٝ إرخاٍ قافٌٝ دزٜز٠ يًب٬ر -- ؽتك باٱؽضاف ٚاعتجُاص أصام٢ ايزٚي١ : إراص٠ ايظصاع١-4

 َؾضٚع عز اي٬ٖٕٛ. عزٜز٠ عاُٖت ؾ٢ تطٜٛض ايظصاع١ َٚٓٗايًزٚي١ َؾضٚعات نإ ٚ                              

 ( مشروع شد الالٍوٌ:7)
 )عضؾٗا ايْٝٛإ باعِ َٛصٜػ(. تكع ايؿّٝٛ ع٢ً ؽٛاط٧ عرل٠-1

 أسز ؾضٚع ايٌٓٝ ؾهاْت تنٝع َغاسات ٚاعع١ َٔ ا٭صام٢ ؾ٢ غُض ايؿٝنإ. عض ٜٛعـ ٜقب ؾٝٗاٚ -2

 (عًٌ) عٓز َزخٌ ايؿّٝٛ بايكضب َٔ قض١ٜ اي٬ٖٕٛ ٖٕٛعز اي٬ببٓا٤  آَُشات ايجايح() ؾكاّ-3

 ٕٓع ايؿٝنإ َٔ إغضام ٚؽظٜٔ َٝاٖ٘ ي٬عتؿار٠ َٓٗـا عٓـزَا تـزعٛ اؿادـ١ ٚاصتـب٘ ٖـشا إؾـضٚع        دـ:

 أيـ ؾزإ ؾ٢ ا٭قًِٝ بٌ ٚإْؾا٤ َزٕ دزٜز٠ سٍٛ ايبشرل٠. 27عؿض تضع ٚعٌُ َقاصف ٚدغٛص ٚطصاع١ 

 ةـــًا: الصياعــثاىي
 ع املصزى:اهصاُ

 .نإ ايقاْع إقض٣ ٜضخ  فٓاعت١ عٔ أبٝ٘ ٜٚٛصثٗا ٫بٓا٥٘  ٖا عاعز ع٢ً اتكإ ٖشٙ اؿضف ٚتطٜٛضٖا -1

  نإ َٔ سل ايقاْع َظاٚي١ اؿضؾ١ ايت٢ ٜضٜزٖا ٚقز ٚفًت نؿا٠٤  بعض ايعُاٍ إٍ سز ا٫تكإ  ٚخاف١ بعز -2

 .إٔ عضؾٛا  خقا٥ك  إٛار اـاّ ايت٢ ٜغتدزَْٛٗا    

 أٍٓ اهصِاعات املصزية اهقدمية:

 أقزّ أْٛاع ايقٓاعات َجٌ: فٓاع١ ايتُاثٌٝ ٚا٭ٚا٢ْ ٚايتٛابٝت.:  ايقٓاعات اؿذض١ٜ -1

 .اعتدزَت ؾ٢ فٓاعتٗا ايػضٜٔ )ايط٢ُ( ٚفٓع َٓٗا: ايتُاثٌٝ ٚا٭ٚا٢ْ ٚايطٛب يًبٓا٤ : ايقٓاعات ايؿدض١ٜ-2

 .قشضا٤ ايؾ٢   ايضَاٍ ايبٝنا٤ايظداز َٔ  اٍٚ َٔ فٓعٛاإقضٜٕٛ  ايقٓاعات ايظداد١ٝ:-3

 عضف إقض٣ ايكزِٜ َعارٕ:: ايقٓاعات إعز١ْٝ-4

 تابٛت إًو تٛت عٓخ إَٔٛ.يقٓع اؿ٢ً ٚا٭ٚا٢ْ ٚايتٛابٝت ٚا٭قٓع١ ٚتٝذإ إًٛى َجٌ  :يشٖبا      

 نإ اعتدزاّ ايؿن١ قزٚر. :ايؿن١    

   خؾب ا٭صطا٭خؾاب  َٔ اـاصز يعزّ تٛؾضٖا ؾ٢ َقض َجٌ اعتٛصر إقض٣ ايكزِٜ  :فٓاعات ا٭خؾاب-5

  َٔ ايٓٛب١ ٚب٬ر بْٛت يقٓاع١ ايغؿٔ ٚا٭ثاخ ٚايتٛابٝت ٚا٭بٓٛؼَٔ ؾٝٓٝكٝا                                  

 ناْت فٓاع١ ايٛصم َٔ ْبات ايدلر٣ ـ ناْت َقض أٍٚ َٔ فٓعت ايٛصم ؾ٢ ايعامل . : فٓاع١ ايٛصم-6

 إضانب اـؿٝؿ١ ٚايغ٬ٍ ٚاؿباٍ ٚاؿقض ٚايؿضـ ٚايٛصم.  :ت ايكا١ُ٥ ع٢ً ْبات ايدلر٣ايقٓاعا

   َٚٔ ايقٛف ٚاؿضٜض ٚناْت ايٓغا٤ ٜكُٔ بعًُٝات ايػظٍ َػاطٍ َٔ  ايهتإَٔ ْبات   ايػظٍ ٚايٓغٝر: -7

 .ايٝز١ٜٚ ؾ٢ ايضٜـ  تؾب٘ ا٭ْٛاٍ بأْٛاٍٚع١ًُٝ ايٓغٝر تكّٛ  --  اـؾب                              



 

 

 تكزّ إقض٣ ايكزِٜ ؾ٢ ؾٔ ايزباغ١.-فٓاع١ اؾًٛر:  -8

 ا٭سش١ٜ ٚإكاعز ٚأغط١ٝ ايٛعا٥٘ ٚأصم١ٝ ايعضبات ٚقضب إٝاٙ. أِٖ إٓتذات اؾًز١ٜ:-

 .ٜٔ ؾ٢ ايقشضا٤ ٚتٛؾرل ا٭َٔ ٚاؿُا١ٜ يبعجات ايتعز.... اٖتُت ايزٚي١ باعتدضاز إعارٕ  -1

 .نإ إًٛى ٜؿدضٕٚ بأِْٗ ٜعطٕٛ ايعُاٍ سكٛقِٗ ّٚٓعٕٛ عِٓٗ ايغدض٠  -2

 ٚناْت أدٛص ايعُاٍ تقضف ع٢ً ؽهٌ كققات ع١ٝٓٝ. -3

 ثالجًا: التجارة
 بايزٍٚ اجملاٚص٠ ٚإقا١َ ع٬قات اقتقار١ٜ ٚػاص١ٜ َعٗا. اا٭ثض ايهبرل ؾ٢ اتقاشل اؾػضاٗنإ ٕٛقع َقض 

 جارة اهداخوية:( اهت1)

 ْؾطت ايتذاص٠ بٌ إزٕ إقض١ٜ قزّا ٚقاَت ا٭عٛام ؾ٢ ايكض٣ إدتًؿ١. -1

 أعاؼ إبار٫ت ايتذاص١ٜ ٚناْت تكّٛ ع٢ً ا٭َا١ْ ٚايجك١ إتباري١ بٌ ايتذاص. إكاٜن١ ناْت -2

 ( اهتجارة اخلارجية:2)

 يتبارٍ ايغًع. )عًٌ(١ سضل ًَٛى َقض ع٢ً إقا١َ ع٬قات ػاص١ٜ َع ايب٬ر احملٝط

 ايؾاّ ٚاؾٓٛب ؾ٢ ب٬ر ايٓٛب١ ٚب٬ر بْٛت ايقَٛاٍ سايًٝا ٚيٝبٝا. أٍه البالد:

  َع بزا١ٜ عقض ايزٚي١ اؿزٜج١ ؽٗزت َقض طؿض٠ سناص١ٜ ٚػاص١ٜ  سٝح أفبشت َقض إَدلاطٛص١ٜ  -

 نبرل٠ ٚٚفٌ ايٓؾاٙ ايتذاص٣ إقض٣ إٍ دظص ايبشض إتٛع٘.    

 ارية اخلارجية ملصرالعالقات التج
 .عؿ١ٓٝ 40بعج١ إًو عٓؿضٚ إٍ ؾٝٓكٝا  ٫عترلار خؾب ا٭صط ؾ٢ أعطٍٛ ٜنِ َجٌ  (:َع ايؾاّ )ؾٝٓٝكٝا-1

 ناْت َقض تغتٛصر َٓٗا ايظٜٛت ٚخاف١ طٜت ايظٜتٕٛ ٚنشيو إاؽ١ٝ. يٝبٝا:َع  -2

  .ا٭بٓٛؼ ٚايعاز ٚايشٖب ٚااعتٛصر  ايٓٛب١: -3

 ا إيٝٗا اؿبٛب ٚايهتإ إقض٣ ٚا٭ٚا٢ْ اؿذض١ٜ ٚايؿداص١ٜ.ٚفزصٚ                

 ٚاعتٛصرٚا َٓٗا.أؽٗض ايبعح ايتذاص١ٜ إيٝٗا بعج١ ستؾبغٛت إٍ ب٬ر بْٛت  ب٬ر بْٛت )ايقَٛاٍ(: -4

 أخؾاب ا٭بٓٛؼ ٚايعاز ٚايبدٛص ٚايعطٛص ٚسٝٛاْات ايظصاف ٚايكضٚر ٚايؿٗٛر.ٚقافٌٝ طصاع١ٝ ْارص٠     

 هِقى:( وسائى ا3)

 اطرٖاص ايتذاص٠ ايزاخ١ًٝ ٚاـاصد١ٝ. )َا ايٓتا٥ر( تعزرت ٚعا٥ٌ ايٓكٌ ايدل٣ ٚايبشض٣ ؾ٢ َقض ايكز١ّ

 ايت٢ تٓكٌ ايبنا٥ع َٔ ايؾُاٍ إٍ اؾٓٛب ٚايعهػ. إضانب ؾ٢ ايٌَٓٝٔ خ٬ٍ  :ايٓكٌ ايٓٗض٣-1

  يتٛافٌ اؿناص٣ َع ايزٍَٚٔ خ٬ٍ عؿٔ نبرل٠ ػٛب ايبشاص يتٓكٌ ايبنا٥ع ٚؼكل ا: ايٓكٌ ايبشض٣-2

 تتُجٌ ؾ٢ رٚاب ايٓكٌ ٚطساؾات ػضٖا ايجرلإ يٓكٌ ا٭سذاص. :ايٓكٌ ايدل٣-3

 ٚٗضت إضنبات ايت٢ ػضٖا اـٍٝٛ نٛع١ًٝ ي٬ْتكاٍ. ايزٚي١ اؿزٜج١ؾ٢                           

 ( دور اهدوهة فى تٌِية اهتجارة:4)

 ُجًت ؾُٝا ٢ًٜ:اص٠ َٔ خ٬ٍ فُٛع١ َٔ اٱلاطات عٌُ ًَٛى َقض ايكز١ّ ع٢ً تؾذٝع ايتذ

 إقا١َ ؼقٝٓات ع٢ً سزٚر َقض يتأٌَ ٚتغٌٗٝ ايتذاص٠ اـاصد١ٝ. -1

 إراص٠ احملاعب١ ٚ اؾُاصى ٚايتذاص٠ اـاصد١ٝ ٚايكٛاؾٌ ايتذاص١ٜ.إْؾا٤ات إراصات خاف١ َجٌ:  -2

  ا ايغؿٔ عٓز أعٛإ يتغٌٗٝ سضن١قٓا٠ ؾ٢ فدٛص اؾٓزٍ ا٭ٍٚ يتُض ؾٝٗ (عٓٛعضت ايجايح) ؽل -3

 ايتذاص٠ َع ايٓٛب١.    

 يتغٌٗٝ ايتذاص٠ َع ب٬ر بْٛت.( عًٌ) بكٓا٠ عٝظٚعذلٜػصب٘ ايٌٓٝ بايبشض ا٭ٓض  -4

 ينب٘ ا٭عٛام ٚٓا١ٜ إعا٬َت  ٚاعتكضاصٖا ٚٚمع عكٛبات عٓز ايت٬عب ؾ٢ ا٭عٛام ٚمع ايكٛاٌْ:-5



 

 

 

 

 



 

 

 احلًاَ ايظًاطًُ واإلداسيُ                         
 أدرن املصزيوْ ًِذ فجز اهتاريخ أْ:

  ..ؾٓتر عٔ سيو ..... ٜهُٔ ؾ٢ ايٛسز٠ ايغٝاع١ٝاألمً الكومى ( إٔ 1)

 .ناْٛا َٔ أٚا٥ٌ ايؾعٛب ايت٢ عضؾت ايٛسز٠ وهُٗا ًَو عِٛٝ -أ

 ٢ٖ ايطضٜل ايٛسٝز يبٓا٤ ٚتهٜٛٔ رٚي١ ق١ٜٛ. أٌ الوحدة  -ب

 ايٞ   أرت.......ع٢ً ايٌٓٝ ٚايظصاع١  اعتُزتؾ٢ َقض  ( طبٝع١ اؿٝا2٠)

 . ْٛاّ سهِ ق٣ٛ ٚ   ؼكٝل ايٛسز٠ ايغٝاع١ٝ   -.   بٚدٛر تِٓٛٝ إراص٣ ٚعًط١ َضنظ١ٜ ق١ٜٛ  -أ

 ؽضط١ ؼاؾٜ ع٢ً ا٭َٔ ايزاخ٢ً.ٚ دٝؿ  ق٣ٛ و٢ُ سزٚر ايب٬ر ٚ قنا٤ عارٍ -دـ

 الوحـــدةور ــتط
 زٕ ٚعضعإ َا اعتكضت ٚتطٛصت سٝات٘ ؾتهْٛت ا٭قايِٝ.بزأ ؾ٢ إْؾا٤ ايكض٣ ٚإ      

 م.ّ.: 4242ايٛسز٠ ا٭ٍٚ 

 م.ّ. 4242 (اؿاي١ٝ)عٌ سلػ  أْٚٛاعتطاعت ايزيتا تٛسٝز َقض ؼت طعاَتٗا ٚعافُتٗا *

 ًٖهتا ايؾُاٍ ٚاؾٓٛب.َتقاصعتٌ ُٖاًٖهتٌ ب٬ر إٍ يهٓٗا عضعإ َا ؾؾًت ٚاْكغُت اي*

 م.ّ.:3200 ايٛسز٠ ايتاصى١ٝ

 .........َاْتا٥ر سيو ؟ًه١ ايؾُاٍ ٚاؾٓٛب بٌ ٖ سضٚب قاَت*

 م.ّ. 3200إخناع ايؾُاٍ يغًطاِْٗ ٚتٛسٝز َقض ع٢ً ٜز إًو ْعضَض بقٝاّ ًَٛى ايٛد٘ ايكب٢ً دـ: 

 َا ٢ٖ عٛاٌَ ؼكٝل ايٛسز٠ بٌ ًٖه١ ايؾُاٍ ٚاؾٓٛب؟

 إدتًؿ١.صب٘ بٌ ايكض٣ ٚإزٕ ٚا٭قايِٝ   :ْٗض ايٌٓٝ-1

 عاعز ع٢ً ا٫تقاٍ ٚا٫خت٬ٙ........َٔ ايؾُاٍ إٍ اؾٓٛب   اْبغاٙ أصض ايٛار٣ ٚاَتزارٖا: -2

 ٕٛاد١ٗ ايطاَعٌ ؾٝٗا. ايٛسز٠إقضٌٜ  عًُت  خرلات َقض ٚخقٛب١ أصمٗا: -3

 هـــر احلكــعياص

 اٱراص٠ احمل١ًٝ )سهاّ ا٭قايِٝ( اٱراص٠ إضنظ١ٜ ايٛطٜض إًو

 : امللك:أواًل
 اؿانِ ايش٣ تذلنظ ؾ٢ ٜزٙ نٌ ايغًطات. ٚ إكزؼو ل إقضٜٕٛ ؾهض٠ إًاعتٓ*   

 قاعز٠ قا١ْْٝٛ. ٜعط٢ تؿغرلًا ٭٣ ٚنإ ايؿضعٕٛ ؾ٢ ْٛضِٖ إشلا ع٢ً ا٭صض ٜزٜض ؽ٦ٕٛ إًُه١.*   

 أِٖ َٗاّ إًو: عًٌ: أ١ُٖٝ َٓقب ايؿضعٕٛ؟    

 ايٛطصا٤ ٚنباص إٛٚؿٌ ٚتؿكز إؾضٚعات. ايغٝاع١ٝ ايزاخ١ًٝ َٔ تعٌٝ اراص٠-1

 ايغٝاع١ اـاصد١ٝ َٔ إع٬ٕ اؿضب ٚقٝار٠ اؾٝؿ ٚعكز إعاٖزات. اراص٠-2

 فاسب اؿل ؾ٢ إفزاص إضاعِٝ ٚايكٛاٌْ.-3

 عقض ايزٚي١ ايكز١ّ.ٚٗض َٓقب ايٛطٜض ؾ٢    ثاىيًا: الوزير:

 ....عًٌ؟نإ ايٛطٜض ققٛصًا ؾ٢ أعض٠ إًو-2

 ثِ أفبح َٔ ٜؾػًْٛ٘ أفشاب ايهؿا٠٤ ٚايعًِ ٚصداس١ ايعكٌ......     ِْٗ أٌٖ ايجك١ ٭ دـ:

 . ٜٚؾضف ع٢ً ايٛد٘ ايكب٢ً طٝب١ ؾ٢ ، أسزُٖا ٜكِٝٚطٜضإنإ ٖٓاى  عصر الدولة احلديجةؾ٢ -3

 ٜٚؾضف ع٢ً ايٛد٘ ايبشض٣ َٚقض ايٛعط٢. َٓـٚايجا٢ْ ٜكِٝ ؾ٢                                      

 ؾ٢ عقض ايزٚي١ اؿزٜج١. : صٔرلع ---- ١ؾ٢ عقض ايزٚي١ ايكزّ: إّشٛتب أشَر الوزراء:



 

 

 مب تؿغض: أ١ُٖٝ َٓقب ايٛطٜض؟   

 ايؿضعٕٛ ؾ٢ إراص٠ ايزٚي١ ٚتِٓٛٝ ؽ٦ْٛٗا. َغاعز٠- 2                                     اٱراص٠ إضنظ١ٜ. ص٥ٝػ -1      

 ٜغٔ بعض ايكٛاٌْ بتؿٜٛض َٔ إًو. - 4           حمله١ُ ايعًٝا.ٜعز نبرل ايكنا٠ ٜٚضأؼ ا- 3

  َٚا هب ؼكٝك٘.ٜٚتنُٔ َٗاّ ايٛطٜض.بض٥اع١ اؿه١َٛ خطاب ايتهًٝـ إٔ ٜٛد٘ إًو إٍ ايٛطٜض ايعار٠دضت  

    تتهٕٛ َٔ:    نإ ايٛطٜض ص٥ٝػ اٱراص٠ إضنظ١ٜ.   ثاىيًا: اإلدارة املركسية:

  نباص َٛٚؿ٢ ايزٚي١ ٚبعض ص٩عا٤  ٜتهٕٛ َٔ ٚ: ىتاصٙ إًو ٜٚضأع٘ ايٛطٜض.ص ايهبا فًػ ايعؾض٠( 1)

 اٱؽضاف ايهاٌَ ع٢ً نٌ َضاؾل ايزٚي١. ٚرٚصٙ  ايزٚاٜٚٔ ٚبعض سهاّ ا٭قايِٝ                                            

 ىتاصِٖ إًو ِٖٚ َعإْٚٛ ؽدقٕٝٛ يًًُو. ناُٛ أعضاص إًو:( 2)  

 ِٖٚ ص٩عا٤ اٱراصات ايعا١َ َٚٓٗا:     :رٚاٜٚٔ اؿه١َٛ( 3)

 إراص٠ ايظصاع١.          إراص٠ كاطٕ ايػ٬ٍ. -                    إراص٠ اـظا١ْ ايعا١َ.        

                  إراص٠ ايكنا٤ ٚرٚص ايقٓاعات.     إراص٠ ا٭ؽػاٍ. -     إراص٠ ايغذ٬ت ٚاحملؿٛٚات. -    

 .ؾاب إقض٣ ؼكٝل َغتكبٌ َؾضم ي٘ناْت ايٛٚا٥ـ ايهتاب١ٝ ٢ٖ أسغٔ ٚع١ًٝ ٜنُٔ بٗا اي **          

 رابعًا: اإلدارة احمللية )حكاو األقاليه(:
 أسٝاْانإ ٖشا إٓقب ٚصاثًٝاٜؾضف عًٝ٘ ايٛطٜض. .   هٌ إقًِٝ سانِ ٜعٝٓ٘ إًوي -- إقًُٝا 42ناْت َقض -1

 اّ ا٭قايِٝ بٓؿٛس ٚاعع ٚاعتكٌ بعنِٗ عٔ ايزٚي١.َٚع معـ ايزٚي١ ُتع سه  -2

 ٭ٕ سيو ّجٌ تٗزٜزًا يًغًط١ إضنظ١ٜ...... ععت ايزٚي١ أٜاّ قٛتٗا يًغٝطض٠ ع٢ً سهاّ ا٭قايِٝ  -3

   قاو شيوشرت الجالح بتيظيه إدارة األقاليه:*

 ٭قايِٝ خامع١ يغًط١ إًو.دعٌ اٚأيػ٢ ٚصاث١ إٓقب  -ب              ْؿٛس سهاّ ا٭قايِٝ قن٢ ع٢ً  -أ

 .َطًك١ عًط١ٖٝب١ نبرل٠ ٚ ًُو يًنإ  : العالقة بني احلكاو والشعب

 ..  عًٌ ؟  تػرلت ٖشٙ ايٓٛض٠ َع أٚاخض ايزٚي١ ايكز١ّ*                                          

 قٝاّ أٍٚ ثٛص٠ ادتُاع١ٝ ؾ٢ ايتاصٜخ.ْتٝذ١ ايًِٛ ٚا٫مطٗار ٚ دـ:                                                                   

 َا ايٓتا٥ر إذلتب١ ع٢ً: قٝاّ أٍٚ ثٛص٠ ادتُاع١ٝ ؾ٢ ايتاصٜخ؟

 ِ َٔ ًَه١ٝ َطًك١ إٍ ًَه١ٝ َكٝز٠ ًٜتظّ ؾٝٗا ايؿضعٕٛ َا ٜقزصٙ َٔ قٛاٌْ.ؼٍٛ ْٛاّ اؿه -دـ:

 الجورة االجتناعية )ثورة الشعب(
 ايغارع١ ؾ٢ عٗز إًو بٝب٢ ايجا٢ْ   قاَت ايجٛص٠ ا٫دتُاع١ٝ ؾ٢ أٚاخض ا٭عض٠

 مب تؿغض: قٝاّ ايجٛص٠ ا٫دتُاع١ٝ ؾ٢ أٚاخض ا٭عض٠ ايغارع١ ؾ٢ عٗز إًو بٝب٢ ايجا٢ْ؟

 معـ عًط١ إًو بٝب٢ ايجا٢ْ ايش٣ سهِ عُضًا ط٬ًٜٛ.-1

 اعتػ٬ٍ سهاّ ا٭قايِٝ ٚايه١ٓٗ َٛاصر ايزٚي١ ٕقًشتِٗ َٚقًش١ أ٫ٚرِٖ ؾهجضت إٛامل.-2

 زاخ ايجٛص٠أس

 مل ٜكبٌ ايؾعب ْٛاّ اؿهِ ٚؾاض ب٘ ايهٌٝ.-1

  ايعزاي١ ا٫دتُاع١ٝ.ب َطايب١َ١ صخضز ايٓاؼ ؾ٢ ثٛص٠ عا-2

 خضدت ايجٛص٠ َٔ َٓـ ٚاؽتعًت ؾ٢ َقض نًٗا.-3

 ٚاعتُضت ايب٬ر ؾ٢ ايؿٛم٢ ؾذل٠ َٔ ايظَٔ. - 4

 ْتا٥ر ايجٛص٠ اٱهاب١ٝ

 ١ ايؿضر ٚاْتؾضت ؾهض٠ إغاٚا٠.خضدت َقض َٔ قٓتٗا أنجض ق٠ٛ ٚصؾعت قُٝ-1

 ٚاعتُارٖا ع٢ً قزصتٗا ايعك١ًٝ ٚإار١ٜ.ا بكزص اعتظاطٖا بٓؿغٗا ٚٗضت طبك١ مل تعتظ عغبٗا ْٚغبٗ-2

  ْٛض إقضٜٕٛ إٍ إًو باعتباصٙ سانًُا هب إٔ ٜضع٢ َقاؿِٗ ٜٚعدل عٔ طُٛساتِٗ ٚأَاشلِ-3



 

 

 أِٖ صدٌ ؾ٢ ايزٚي١ بعز ايٛطٜض. قام٢ ايكنا٠نإ  -2         .     ّجٌ ايغًط١ ايجا١ْٝ  -1 :اءــــالكض *

 ناْت ٖٓاى قهُتإ إسزاُٖا ؾ٢ اؾٓٛب ٚا٭خض٣ ؾ٢ ايؾُاٍ إماؾ١ إٍ قانِ ا٭قايِٝ.-3

 تغرل طبكًا يٲدضا٤ات ايكا١ْْٝٛ ٚاسذلاّ ايكإْٛ. احملانِناْت -4

 ضب؟عًٌ: نإ ؽعب َقض َغامل ٫ ٌّٝ إٍ اؿ  :شــــاجلي *  

  ؿذل٠ ط١ًٜٛ ٜب٢ٓ بًزٙ َٔ ايزاخٌ.يٌٚ *                      ٭ْ٘ فاسب سناص٠ طصاع١ٝ َغتكض٠.*   

 .مل ًٜذأ إقض٣ ايكزِٜ يًشضب إ٫ رؾاعا عٔ ايٓؿػ *   

 حماوالت تكويً اجليش املصرى: 

 قايِٝ ٚايعاف١ُ.تزاؾع عٔ ا٭ ؾضقًا عغهض١ٜبٌ .........  مل تعضف َقض دٝؾًا َٛسزًا ؾ٢ ايبزا١ٜ  -1

 سٝح خاض اؾٝؿ إقض٣ ... إًو بٝب٢ ا٭ٍَٚٓش ا٭عض٠ ايغارع١ ؾ٢ عٗز  ٓٛا٢َايٝؿ اؾبزاٜات ٚٗضت  -2

 أٍٚ َعضن١ سكٝك١ٝ ؾ٢ تاصى٘ اْتقض ؾٝٗا ع٢ً ايكبا٥ٌ ايت٢ تغهٔ ؾ٢ ؾًغطٌ.     

  َقض إٍ تهٜٛٔ ؾضم بعز طضر اشلهغٛؼ ٚاػٗت  عقض ايزٚي١ اؿزٜج١ٚٗض دٝؿ َقض ايٓٛا٢َ ؾ٢ -3

 اعتطاعت تهٜٛٔ إَدلاطٛص١ٜ َقض١ٜ. دـ:؟    0....... َاْتا٥ر سيو   فٗظ٠ با٭عًش١    

 ( ع٬ح ايؿضعإ) ٚايعذ٬ت اؿضب١ٝ ٚاؿضاب  ايزصٚع - ايضَاح -ايؿ٦ٛؼ - ايغٝٛف--ا٭قٛاؼ:أعًش١ اؾٓٛر

 فؿشات َن١٦ٝ َٔ تاصٜخ اؾٝؿ إقض٣

 ّ.:م.1571( َعشنُ ايتخشيش 1)
 اعا٩ٚا َعا١ًَ إقضٌٜ ٚأٖاْٛا َعابزِٖ. م ّ   ٚ 1730استٌ اشلهغٛؼ َقض         

 ْٛضٚا إيِٝٗ ْٛض٠ نضٙ ٚاستكاص  -- شلِ ٚمل ٜتعاْٚٛا َعِٗ  ٛا: مل ٜط٦َُٓٛقـ إقضٌٜ َِٓٗ

 .٫عذلرار سضٜتِٗ َٔ احملتٌ ايػامب أَضا٤ طٝب١اشلهغٛؼ ٖب ايؾعب إقض٣ ؼت قٝار٠  معـعٓزَا   

 اطبابٗا م.ّ.: 1479(َعشنُ دلذو 2)
 )أَرل قارـ(.ٜا بكٝار٠ صسًؿا عٛ تهٜٛٔع٢ً اؿهِ إقض٣ ٚأَضا٤ آعٝا  خضٚز-1  

 خطٛص٠ سيو ع٢ً اعتكضاص ا٭َٔ ايك٢َٛ إقض٣ ؾ٢ آعٝا ؾقُِ ع٢ً اؿضب. ؼتُػ ايجايحصأ٣ -2  

 .ٚبزأ اشلذّٛ إؿاد٧ يًعزٚ ؾؿض ايعزٚ)فزٚ(  ؾهاْت َعضن١ -3  

 أِٖ ْتآج املعشنُ: َا ايٓتآج املرتتبُ عًِ َعشنُ دلذو؟
 تزعِٝ ايٓؿٛس إقض٣ ؾ٢ آعٝا.-2                        تأٌَ سزٚر َقض ايؾُاي١ٝ ايؾضق١ٝ.-1

 إْؾا٤ صٚاب٘ ادتُاع١ٝ ٚثكاؾ١ٝ َع ب٬ر آعٝا ٱخناعِٗ يًشهِ إقض٣.-3

   (بضٖٔ)يبشض١ٜ َٓش عقض ايزٚي١ ايكز١ّ عضف إقض٣ ايكزِٜ ا٭عاطٌٝ ا    :ولـــاألشط

 أعط٫ٛ عضًٜا إٍ ؽٛاط٧ يبٓإ ؾًب خؾب ا٭صط. إًو عٓؿضٚؾكز أصعٌ                       

 مب تفظش: يعترب عـش ايذويُ احلذيجُ ٖى ايعـش ايزٖبِ يًبخشيُ املـشيُ؟
 .يهجض٠ بٓا٤ ٚاعتدزاّ ا٭عاطٌٝ إدتًؿ١  -1دـ: 

 ايزٚي١ ؾ٢ بٓا٤ تضعاْات ايغؿٔ ع٢ً عٛاسٌ ايبشض إتٛع٘ ٚ ا٭ٓض ٚفض٣ ايٌٓٝ.تٛعع  -2      

 ؾ٢ عقض ايزٚي١ اؿزٜج١. صَغٝػ ايجايحإٍ إًو  أِٖ املعاسى ايبخشيُتشجع -1

 ععت ؽعٛب ايبشض إتٛع٘ إٍ ايظسـ مٛ ايؾضم ٖٚزرٚا سزٚر َقض َٔ ايدل ٚايبشض.-2

 ٍٛ ؽعٛب ايبشض إتٛع٘ ؾٗظَِٗ ٚسطِ أعطٛشلِ أَاّ ؽٛاط٧ ايزيتا.ٚؾادأ أعطِٗ صَغٝػ ايجايح ٚادٗ-3

 ٚاعتعار ايغٝطض٠ ع٢ً اؿزٚر ايؾُاي١ٝ يًب٬ر. --- أْكش َقض َٔ خطض ؽعٛب ايبشض إتٛع٘ ... َٔ ْتآج ريو -4

 ظٗشت ايؼشطُ نهًإ َظتكٌ عٔ اجلًؽ فِ عـش ايذويُ احلذيجُ )عًٌ(: الشرطة:   

 ا٭َٔ ٚإدباص ا٭ؾضار ع٢ً اسذلاّ عًط١ ايزٚي١. ؿؿٜ ايٓٛاّ ٚإقضاص-1

 : ٖٓاى ايؾضط١ احمل١ًٝ ٚاـاف١ ٚايٓٗض١ٜ ٚؽضط١ إعابز ٚاؿضؼ إًه٢.أدٗظتٗا-2

 نإ يضداٍ ايؾضط١ َهاْتِٗ اـاف١ بٌ أؾضار ايؾعب.-3



 

 

 

 

 



 

 

 ُـــاَ االجتُاعًــاحلً  
 .يتكاٙ ؾ٢ فُٛعات بؾض١ٜ ق١ًًٝ مل تغتكض عاـ إقض٣ ع٢ً ايقٝز ٚا٫ فى العصر احلجرى القديم:*

 ْظٍ إٍ ايٛار٣ ٚاعتكض ؾٝ٘ ؾظارت ايضٚاب٘ ا٭عض١ٜ. فى العصر احلجرى احلديث:*

 بزأت تتشز ٚادبات٘ ٚسكٛق٘ ا٫دتُاع١ٝ. :واملدن واألقاليم مع تكوين القرى*

 ع٢ً ؼكٝل ايٛسز٠ ٚايتهاٌَ ٚايذلاب٘ بٌ ْٝع إقضٌٜ. ساعد النيل*

 عــات اجملتُــ: طبكأواًل
 ٚنباص ايه١ٓٗ ٚسهاّ ا٭قايِٝ. طبك١ ايٛطٜض -2              ع٢ً صأعٗا ايؿضعٕٛ ٚأعضت٘. :ايطبك١ ايعًٝا -1

 ٚايقٓاع١ ٚايضعا٠ ٚاـزّ. طبك١ عُاٍ ايظصاع١ -4                      ٚايؿٓإْٛ ٚاؿضؾٕٝٛ. طبك١ إٛٚؿٕٛ -3

 جتُاعًُثاًًْا: ايكىاْني وايعذايُ اال
 . إٍ ؼكٝل ايعزاي١ ا٫دتُاع١ٝ يًؾعب ٚإع٤٬ ق١ُٝ ايؿضر سهاّ ايزٚي١ ايٛعط٢اػ٘ *  

 .إٛٚؿٌ  ؾغارَٛاد١ٗ َا ٚقع يًؿ٬ح َٔ ًِٚ ٚيتشكٝل ا٫عتكضاص ٚ( سٛص قب) قٛاٌْ ٚمعت-

 .يزٚي١ َٔ َٛٚؿ٢ ا أفشاب إضانظ ٚايٓؿٛساجملتُع إقض٣ ٜعا٢ْ َجٌ بك١ٝ اجملتُعات َٔ  نإ *

 ٕٛاد١ٗ ايؿغار ٚايضؽ٠ٛ ٚاحملغٛب١ٝ. ْقا٥ح سهُا٤ اجملتُعؾهاْت ظاْب ايكٛاٌْ *

 .ايعزٍ ٚايقزم ٚنإ ؽعاص احملانِ ٚتع٢ٓ( )َاعتبأ١ُٖٝ ايعزاي١ أطًكٛا ع٢ً إسز٣ أشلتِٗ ِٖ ٚيؾعٛص-* 

 ٢ اٯٕ رٚص اجملتُع إز٢ْ.َا ٜغُ ؾ٢أبٓا٤ اجملتُع  ٚنشيو ؼكٝل ايعزاي١ قا٥ُا ع٢ً ايغًط١ اؿان١ُ *ٚنإ -

 احلًاَ ايعآًًُ ثايجًا: 
 ْٛض قزَا٤ إقضٌٜ يًظٚاز باعتباصٙ صباطًا َكزعًا.ٜؾعض اٱْغإ بايضاس١ ٚا٫عتكضاص    :شَــ( األط1)

 ناْت عا٥ًتا ايعضٚعٌ تتكازلإ تهايٝـ ايظٚاز.-1:َٔ تكايٝز ايظٚاز ايؿضع٢ْٛ

 ٢ إٓاعبات ايغعٝز٠.ناْت ا٫ستؿا٫ت ٚاي٥٫ِٛ تكاّ ؾ-2

 تكزّ يًعضٚعٌ َٔ ا٭قاصب ٚا٭فزقا٤. اشلزاٜاناْت -3

 . ًٙهٌ َُٓٗا رٚصؾ  إغ٦ٛيٝاتبعز ايظٚاز ٜتكاعِ ايظٚدإ -4

 اٍ:ــُ األطفـ( تشب2ً) 
 ٜؾاصنٕٛ آبا٤ِٖ ا٭ْؾط١ إدتًؿ١ َٚٓٗا ايظصاع١.ٚبأ٫ٚرِٖ. ا٤ إقضٌٜ ٜعتظٕٚ نإ قزَ*

 ١ ا٭طؿاٍ باخت٬ف طبكات اجملتُع إقض٣.ؽتًـ طضٜك١ تضبٝ-3

 األطش ايغًُٓ وايطبكُ ايعًًا األطشَ ايفكريَ
 ناْت ايذلب١ٝ ا٭ٍٚ عٔ طضٜل ا٭ّ.-

 َٔ آبا٥ِٗ أٚ َٔ خبرل. اؿضفتعًِ ايقب١ٝ -

تؾتػٌ ايؿتٝات ؾ٢ ايبٝت ٚتًكٌ تـزصٜباتٗٔ  -

 بإٓظٍ ع٢ً أٜز٣ ا٭َٗات.

 عات ٭طؿاشلِ.ناْت ا٭عض ايػ١ٝٓ تغتأدض َضم-

 .ٜبعجٕٛ بأبٓا٥ِٗ إٍ إزاصؼ ايتابع١ يًزٚي١ -

ــ٢     ــًا إٍ ايكقــض إًه ــا٤ِٖ أسٝاْ ــا ٜضعــًٕٛ أبٓ ايطبكــ١ ايعًٝ

 يٝذلبٛا َع أبٓا٤ ايؿضعٕٛ ٚناْت بٓاتٗٔ ٜتعًُٔ بإٓاطٍ.

 .ًُت بايغٝاع١اؿكٛم َٚاصعت إٗٔ إدتًؿ١ ٚعإضأ٠ ؾ٢ َقض ايكز١ّ ُٚتعت باصتؿعت َها١ْ *:( املشأ3َ)

 دوس املشأَ املـشيُ قذميًا
 ناْت ا٭ّ تتٍٛ َغ٦ٛي١ٝ نٌ َا ٜتعًل بؾ٦ٕٛ إٓظٍ ٚتضب١ٝ أبٓا٤ٖا ايقػاص.    فِ املٓضٍ:

 . ستؾبغٛتتٛيت بعنٗٔ اؿهِ َجٌ إًه١ * ايذوس ايظًاطِ وايعظهشّ:

 يٛط١ٝٓ ٚإكا١َٚ يتشضٜض أصض َقض َٔ ٚنإ يبعنٗٔ رٚص ؾ٢ بعح ايضٚح ا                                     

 (.إٜاح ستب)دز٠ أٓػ ا٭ٍٚ ٚأَ٘  تت٢ ؽض٣()اشلهغٛؼ، َٚٔ ٖ٪٤٫                                           

 ٚناْت بعنٗٔ نآٖات ؾ٢ إعابز. اٜظٜػَجٌ  ١ خاف١ ؾ٢ عامل إعبٛرات ُتعت َهاْ* ايذوس ايذيِٓ:



 

 

 ايذوس االقتـادّ:

 .اؽتػًت ؾ٢ ايقٓاعات َجٌ ا٭غش١ٜ ٚإٓغٛدات*      .ٍ ا٭عٛام َٚاصعت ايبٝع ٚايؾضا٤خضدت إ*

 نإ يًُضأ٠ سل ايتًُو ٚايتقضف ؾ٢ إُتًهات اـاف١ بايبٝع أٚ بإٓح.  

 ناتب١.ايت٢ ناْت تعٌُ  َضٜت أتٕٛ بٓت أخٓاتٕٛ()نإ بعض ايٓغ٠ٛ ٜعضؾٔ ايكضا٠٤ ٚايهتاب١ َجٌ *

 نُا َاصعت أخضٜات إٛعٝك٢ ٚايػٓا٤. طبٝبات أفبح ايبعض َِٓٗ -

 سابعًا: املظهٔ واألعُاٍ املٓضيًُ
 بعٝز٠ عٔ ايؿٝنإ. دـ: يتهٕٛ؟         ....عًٌ  نإ ٜب٢ٓ ؾ٢ َٓاطل َضتؿع١ - ( املظهٔ:1)

 ا.اعتدزّ اؿذض ٱقا١َ أبٛاب إٓاطٍ ٚأعُزتٗا ٚؾضـ أصمٗ -     ناْت إغانٔ تب٢ٓ َٔ ايطٛب ايًي.-  

 : اختًفت املظانٔ فِ َـش ايكذميُ باختالف طبكات اجملتُع املـشّ؟مب تفظش

 عًٌ ؟  ُٝظت بايبغاط١ ناْت تب٢ٓ َٔ ايطٛب ايًي ٚ :َظانٔ ايعاَُ

 سٝح تهٕٛ َٔ طابل ٚاسز ٚسذض٠ ٚاسز٠ تتقٌ بؿٓا٤ ٚأثاثٗا بغٝ٘. دـ:                                 

 اتغاعًا ٚتتهٕٛ أسٝاْا َٔ طابكٌ. ٚ ناْت أسغٔ سا٫ً :َظانٔ ايطبكُ ايىططِ

     ٚبٗا كاطٕ يًػ٬ٍ --ٚبٗا فاي١ ٚاعع١ ٫عتكباٍ اينٝٛف  َٚتعزر٠ اؿذضاتناْت نبرل٠  َظانٔ األغًٓاْ:

 .سزٜك١ ٚناْت ؼٝ٘ بٗا --ٚاعطب٬ت يًشٝٛاْات                             

 ٚإكاعز َتعزر٠ ا٭ؽهاٍ ٚايٛعا٥ز.  ٚ ايظخاصف ا١َ ٚا٫تغاعُٝظ بايؿد   :ايكـش ايفشعىِْ

 خاَظًا: املالبع وأدوات ايضيُٓ
 .باخت٬ف طبكات اجملتُعاختًؿت ا٬ٕبػ ؾ٢ َقض ايكز١ّ - --َعكز٠ غرل٬بػ بغٝط١ ٚإناْت *

 . ايهتإفٓع إقض٣ ايكزِٜ ٬َبغ٘ َٔ  *

 َٔ عٛصٜا ٚناْت  اؿضٜض إغتٛصرأٚ َٔ  ايهتإ ايضقٝل ايٓاعِتقٓع َٔ  ٬َبػ إًٛى ٚا٭غٓٝا٤ناْت *

 اٖتِ إقض٣ ايكزِٜ بايٓٛاؾ١ خاف١ ْٛاؾ١ دغزٙ ٬َٚبغ٘.-تطضط بايشٖب ٚايؿن١ ٚا٭سذاص ايهض١ّ.    

 َٛٗضٖا.أسبٛا ايظ١ٜٓ عٛا٤ ايضداٍ أٚ ايٓغا٤ ؾًبغٛا اـٛامت ٚايعكٛر ٚا٭عاٚص ٚأعتٓت إضأ٠  *

 طادطًا: األيعاب ايرتفًًُٗ واالحتفاالت
  سياكُ ايـًذ: (1) 

 طٖض٠ ايًٛتػ يٝظٜٔ بٗا َٓظي٘. ٚهًب عٓز عٛرت٘نإ إقض٣ ايكزِٜ ىضز يًقٝز َقطشبًا أعضت٘ *

 نإ إًٛى ٚا٭َضا٤ ٜقطشبٕٛ َعِٗ اـزّ.*

 َجٌ :(األيعاب ايشياك2ًُ)

 يتذزٜـ  ٚايهض٠ ٚايغباس١ ٚا -- ٚايكؿظ ايطٌٜٛ -- ٌٚٓ ا٭ثكاٍ--ٚايتشطٝب  --أيعاب إقاصع١  -1

 .إعضٚؾ١ اٯٕ ايغٝذ١ ٚأخض٣ تؾب٘ يعب١  ايؾطضْر: َٓٗا يعب١ اؿٜ ٚايتؿهرلأيعاب تعتُز ع٢ً -2

 اصتبطت إٛعٝك٢ بايؾعض ٚايػٓا٤ ٚايذلاِْٝ. - ( ايغٓاْ واملىطًكِ:3)

 ٚقاَٛا بتطٜٛض اٯ٫ت إٛعٝك١ٝ. نإ إقضٜٕٛ ايكزَا٤ وبٕٛ ؾٕٓٛ ايػٓا٤ ٚإٛعٝك٢.* -

 ٫ت إٛعٝك١ٝ إظَاص ٚايٓا٣ ٚايزؾٛف ٚايطبٍٛ ٚايعٛر ٚاي٘ ايٓؿرل )ايبٛم(.َٔ اٯ*

 . ؾ٢ اؿكٍٛ   --ٜٓؾزٖا ايعُاٍ  َٓٗا أغإ- ناْت األغاِْ إَا فشديُ أو مجاعًُ.* 

 عابز ٚاؾٓاطات.ٚأغإ تٓؾز ؾ٢ إ --ٚأغإ تٓؾز أثٓا٤ صع٢ اؿٝٛاْات                                                       

 َجٌ : تعذدت االحتفاالت واألعًاد عٓذ املـشيني ايكذَاْ:ادــ( األع4ً) 

 ٚإَٔٛ. --- ٚصع ---عٝز أٚطٚصٜػ  َجٌ ؾ٢ إعابز استؿا٫ً باٯشل١ناْت تكاّ  :أعًاد ديًُٓ -1

 .ٚ ايبشص ٚ اؿقار   --ؿٝنإ ايعٝز  :أعًاد قىًَُ -2

 ٚعٝز دًٛع٘ ع٢ً ايعضـ.  --إًو عٝز ٬َٝر أعًاد خاؿُ بايفشعىٕ:-3

 بعٛر٠ اؾٝؿ إقض٣ َٓتقضًا َٔ ٬ٓت٘ خاصز ايب٬ر. سٝح تكاّ َٛانب ايٓقض  احتفاالت اجلًؽ:



 

 

 

 



 

 

 ُـــاَ ايذيًٓــاحلً
 ُٝظٙ عٔ غرلٙ َٔ ايؾعٛب   ١أفبشت فؿ*       َٓش ؾذض ايتاصٜخ ٚست٢ اٯٕ بتزٜٓ٘. عضف ٚطٓٓا *

 )أتك٢ ا٭َِ(.اٍ ٖرلٚرٚت بأْ٘: يشا ٚفؿ٘ إ٪صخٕٛ أَج*

 خـآف ايذياُْ املـشيُ ايكذميُ

 أواًل: تعذد املعبىدات
 .عبز إقضٜٕٛ ايكزَا٤ ايها٥ٓات اؿ١ٝ ٚق٣ٛ ايطبٝع١*

 ...: َجٌ ايؾُػ ٚايكُضؾا٥ز٠ تضد٢ َٓٗاأٚ  ............: َجٌ ايتُاعٝح ٚا٭عٛرخٛؾًا َٓٗاإَا  *

 ٚمل ٜعبز إقض٣ ايكزِٜ ٖشٙ إٛدٛرات يشاتٗا ......  ستشٛصزلٖٛا َجٌ: ايبكض٠ ٚ إعذابا بٗاأٚ      

 ٫ تعٝؿ ع٢ً ا٭صض. صَٛط أصم١ٝ يك٣ٛ خؿ١ٝٚإِا ع٢ً اعتباص أْٗا ُجٌ     

 ثاًًْا: اإلميإ بايبعح واخلًىد:
 ٝٗا  ٚبزا١ٜ سٝا٠ خايز٠ تعٛر ؾ َضس١ً َ٪قت١أَٔ إقضٜٕٛ غًٛر ايضٚح ٚايبعح ٚاعتدلٚا إٛت ْٗا١ٜ *

 ايضٚح َض٠ أخض٣ إٍ اؾغز يٝشٝا إٍ ا٭بز ٚنإ ي٘ أثض نبرل ؾ٢ سٝا٠ إقضٌٜ.  

 واخلًىد اإلميإ بايبعح ) ْتآج (أثش
 ا٭ثاخ اؾٓا٥ظ٣ ايتشٓٝ٘ إكابض اؿق١ٓٝبٓا٤

بٓا٤ َكابض سق١ٓٝ ٚأٖضاَات مد١ُ 

 يتذٓب ايغضق١ أٚ ايعبح بإٛت٢

ــ٘    ــاٚ عًٝـ ــز يًشؿـ ــٝ٘ اؾغـ ؼٓـ

 عًٝ٘ ايضٚح عٓز ايبعحيتتعضف 

تظٜٚـــز إٝـــت باينـــضٚصٜات َـــٔ  

 أرٚات ٚأثاخ ٫عتعُاشلا بعز ايبعح

 ثايجًا: اإلميإ باحلظاب بعذ املىت )ايعامل اآلخش واحملانُُ(:
    .قه١ُ أشلٝ٘ اَاّ كـ إتٛؾ٢ٜز ٚؾات٘ ٚعٝبعح ؾٝ٘ َٔ دزٜز ٚاعتكز إقض٣ أْ٘ بع-1

 إٛت٢ أٚطٚصٜػ. إي٘أقايِٝ َقض ٜٚذلأعٗا  ّجًٕٛ قامٝا 42تتهٕٛ احمله١ُ َٔ -2

بهؿ١ صَظ ايعزايـ١ ؾـإٕ صدشـت نؿـ١ ايكًـب       ايضٜؾ١ ؾ٢ َكابٌ ايكًبي٘ نؿ١ يٛطٕ  َٝظاْا تتدش  احمله١ُ -3

 عٔ صَظ ايعزاي١: ؾٗش٣ ٜع٢ٓ إٔ فاسب ايكًب ؽضٜض ؾٝغًِ ْؿغ٘ يًها٥ٔ إؿذلؼ يٝكطع دغزٙ.

 عار٫ً طٝبًا ؾ٢ سٝات٘ ؾٝزخٌ اؾ١ٓ.ٜع٢ٓ إٔ إتٛؾ٢ نإ  ٕ ٖشاإَا إسا صدشت نؿ١ صَظ ايعزاي١ ؾإ-4

  :سابعًا: )ايظُى إىل ايتىحًذ( ايعبادَ االتىًُْ

  (قضل ايؾُػ)  ٕٛـأتٖٚٛ  ايٛاسز ٘بعبار٠ اٯي آَشٛتب ايضابع()ْار٣ إًو -1

 ٝب١( إٍ  ْٚكٌ ايعاف١ُ َٔ )ط دًك ٭تٕٛ(شٛتب ايضابع( إٍ )أخٓاتٕٛ( )إغرل ازل٘ َٔ )آَ -2

 ؾ٢ تٌ ايعُاص١ْ بعٝزًا عٔ َعاصمٝ٘. اتٕٛ(ٝت)أخ    

 .... عًٌ ؟     عاسض دعىَ أخٓاتىٕ نُٗٓ أَىٕ وبعض سجاٍ ايذويُ -3
 .   ٚنإ َٔ ْتا٥ر سيو .... ٛا أْ٘ عٝؿكزِٖ عًطاِْٗ ٚداِٖٗ ٭ِْٗ أٜكٓ دـ:

     عٔ َكزصات ايب٬ر ٚأٌُٖ ؽ٦ٕٛ ايغٝاع١ ٚاؿضب  اْؾػٌ إًو ايؾاب  -2                      نإ ايقزاّ َعِٗ  -1  

 ؾ٢ عٛصٜا إٍ ايتؿهو. اٱَدلاطٛص١ٜ إقض١ٜتعضمت  -3  يٓؾض رعٛت٘ َٚٛاد١ٗ خقَٛ٘     

 مل تزّ رع٠ٛ أخٓاتٕٛ ط٬ًٜٛ ٚبزأت تغك٘ تزصهًٝا ٚقاّ أْقاص ن١ٓٗ إَٔٛ بايكنا٤ ع٢ً عبار٠ أتٕٛ  -4

 أخٝتاتٕٛ.ْٗا٥ًٝا ٚسطُٛا َعابزٙ ٚعافُت٘     

 أْٗاست دعىَ أخٓاتىٕ سغِ ؿذم ْىاياه؟ مب ْفظش:   
 اٚي١ أْقاص إًو ؾضض ايزع٠ٛ بايك٠ٛ ٚيٝػ بايتزصز ٚاؿه١ُ.حمل  -1دـ: 

 .قٝاّ ن١ٓٗ إَٔٛ بجٛص٠ َنار٠ قنت بٗا ع٢ً َشٖب أخٓاتٕٛ ٚأعارٚا ا٭َٛص إٍ عرلتٗا ا٭ٍٚ -2            

 كذَاْ:أثش ايذئ فِ أخالم املـشيني اي
 ناْت ايتعايِٝ ايز١ٜٝٓ ايت٢ تضنٗا يٓا سهُا٤ َقض ايكز١ّ َجاب١ مُرل ا٭١َ.-1

   تزعٛ إٍ ايتش٢ً بايقؿات اؿُٝز٠ ناْت رعتٛص ايع٬قات اٱْغا١ْٝ ٚا٫دتُاع١ٝ ؼض ع٢ً ايؿن١ًٝ ْٚبش ايضس١ًٜ.-2



 

 

 

 

 

 َٛص ايزٜٔ ؟عزّ اٖتُاّ اخٓاتٕٛ بأَٛص اؿضب ٚايغٝاع١ ٚاٖتُاَ٘ بأ -4      

 أثض إعتكار إقضٟ ايكزِٜ ٗ ايجٛاب ٚايعكاب ؟ -5      



 

 

 ُـُ وايفهشيـاَ ايجكافًـاحلً  
 أواًل: تطىس ايهتابُ املـشيُ ايكذميُ

 تٛفٌ إقض٣ ايكزِٜ إٍ اخذلاع ايهتاب١ قبٌ عقض ا٭عضات.*

 ٚإٔ تبآٜت شلذاتٗا.اٖتز٣ إٍ تغذٌٝ تكزَ٘ ايبؾض٣ ؾ٢ نٌ اجملا٫ت ٚنإ ٜتهًِ يػ١ ٚاسز٠ *

 تطىس ايهتابُ املـشيُ ايكذميَُشاحٌ 
   ٜعدل إقض٣ ايكزِٜ َٔ  س١ٝ.  فٛص يٛٛاٖض طبٝع١ٝ ٚنا٥ٓاتتهٕٛ  َٔ ٜ اخلط اهلريوغًًفِ )اخلط املكذغ(: -1   

 خ٬شلا عٔ إعا٢ْ ايت٢ ٜضٜزٜٗا.                                                       

 يطًل عًِ اخلط اهلريوغًًفِ اطِ اخلط املكذغ؟عًٌ:     
 .ايٓقٛل ايز٫١ٜٝٓعتدزاَ٘ ؾ٢ ايٓكؿ ع٢ً دزصإ إعابز ٚإكابض ٚيتغذٌٝ  دـ:

 ْٛع َبغ٘ َٔ ايهتاب١ رْٚت ب٘ أغًب آراب إقضٌٜ. - ( اخلط اهلرياطًكًِ )خط سجاٍ ايذئ(:2)   

 عًٌ: اخذلاع ايه١ٓٗ يًهتاب١ اشلرلاطٝك١ٝ؟  

 يقعٛب١ ْكؿ ٚصعِ اؿضٚف ٚايضَٛط اشلرلٚغًٝؿ١ٝ. -    1

  ؾ٢ ايهتاب١ ٚايتزٜٚٔ ْٚؾض إعاصف ٚايعًّٛ بطضٜل ع١ًٗ. يتٛؾرل ايغضع١  - 2

 ( اخلط ايذميىطًكًُ )ايؼعبًُ(:3)
 ؾ٢ ايهتاب١ ؾ٢ ايعقض إتأخض. ايزاصد١ ايعا٢ٖ١َٝ اعتعُاٍ ايًػ١ *

 .ايْٝٛا٢ْ ٚايضَٚا٢ْاعتُضت طٛاٍ ايعقض *       ١.تغتدزّ ؾ٢ تزٜٚٔ ناؾ١ ْٛاس٢ اؿٝا٠ ايَٝٛٝ*

 ( ايهتابُ ايكبطًُ:4)
 َهتٛب١ عضٚف إغضٜك١ٝ َناؾًا إيٝ٘ سضٚف رّٛطٝك١ٝ. ّ  2ايكضٕ ؾ٢  اْتؾاص إغٝش١ٝاعتدزَت بعز 

 اعتدزّ إقض٣ ايكزِٜ اؿذض ٚإعزٕ ٚاـظف يًهتاب١. أدوات ايهتابُ:

ًِ -أعٛر أٚ أٓض.  ) سدل ( َزار  ---       ٚصم ايدلر٣. قضاطٝػ َٔ                              - َٔ ايبٛل. قً

 ش ايكذميُثاًًْا: َشانض ايعًِ فِ َـ

 مب تؿغض: أ١ُٖٝ ايعًِ ٚايبشح ايع٢ًُ؟

 اْظٍ إقضٜٕٛ ايكزَا٤ ايعًِ ٚايعًُا٤ َٓظي١ عاي١ٝ.*

 ١ خاف١.ناْت ايزٚي١ تعاًَ٘ َعاًَٚنإ تكزٜض ايعامل ٫ ٜعًٛٙ أسز *

 َٔ ؽإٔ إتعًِ؟أعًت ايؿضع١ْٝٛ  َقضٕ : أأٜز تاصىٝا

 نإ إعًِ ًٜك٢ اسذلاًَا نبرلًا َٔ داْب ط٬ب٘ *                     . ناْت تعؿٝ٘ َٔ اينضا٥ب*

 نإ يًهتاب١ ٚايكضا٠٤ ؾ٢ َقض ايكز١ّ َها١ْ نبرل٠ ٢ٖٚ تٛف١ٝ اٯبا٤ ٭بٓا٥ِٗ عٓز ايتشاقِٗ بإزاصؼ.*

 ايعًَِشانض 
 ذاسغ:ــامل -1
 ايعًّٛ إدتًؿ١   بعض إزاصؼ إتدقق١ ؾ٢ أٚاخض ايزٚي١ ايكز١ّٚٗضت ؾ٢ *

 ًَشك١ باؾٝؿ. َٚزاصؼ عغهض١ٜ*                     َٚزاصؼ يتعًِٝ ايزٜٔ ؾ٢ إعابز* 

 ايًػ١ ٚايتاصٜخ ٚاؾػضاؾٝا ٚأفٍٛ اؿغاب ٚاشلٓزع١ ٚا٭رب. ناْت تزصؼ:*

 جاَعُ أوٕ )ًًٖىبىيًع( ايعًُِ:َشانض ايبخح  -2
 ؾ٢ فا٫ت ايزٜٔ ٚاشلٓزع١ ٚايطب ٚعًِ ايؿًو.تاصٜخ ؾ٢ اي أٍٚ َضنظ ع٢ًُ*

 ؾهإ ٜؿز إيٝٗا ط٬ب ايعًِ َٔ ايعامل. شلا ؽٗض٠ ٚاعع١*                   ٢ٖ ايت٢ ٚمعت ايتكِٜٛ ايؾُغ٢.*

 ػ١ ٚاشل١ٜٛ إقض١ٜ ْٗا١ٜ عقض ا٭عضات.ٚشلا ايؿنٌ ٗ اؿؿاٚ عًٞ ايً ) بٝٛت اؿٝا٠ (* ناْت تغُٞ 

 ايت٢ ؼ٣ٛ اٱلاط اؿناص٣ ٕقض. يؿا٥ـ ايدلر٣تنِ *     :اتــاملهتب -3

 اْتؾضت إهتبات ؾ٢ ايكقٛص ٚإعابز ٚإ٪عغات ايتع١ًُٝٝ.*                         

 َعبز ايضَغّٝٛ. َهتب١ أؽٗض ٖشٙ إهتبات *                         



 

 

 ًا: األدبــثايج
 ٚتؿاعًِٗ َع ا٭سزاخ.ا٤ ٚأساعٝغِٗ باص ا٭رهضآ٠ ؿٝا٠ ايؾعٛب ٚتعبرلًا عٔ أؾٜعتدل ا٭رب َ *

 قضًْا. 25تضى إقض٣ ايكزِٜ تضاثًا أربٝا ٜضدع إٍ عقض بٓا٠٤ ا٭ٖضاّ  ٚقز عبكٛا ب٘ ا٭رب ا٭غضٜك٢ بأنجض َٔ *

 أواًل: األدب اهديِى:

  عبٛرات ٚايبعح ٚاـًٛر ٚاؿغاب ٚأَٛص اٯخض٠ ٚا٭ْاؽٝز ٚا٭عاطرلٜتٓاٍٚ إٛمٛعات اـاف١ بإ*

 أَج١ً ا٭رب ايز٢ٜٓ:

 ايزٚي١ ايكز١ّ.ايز١ٜٝٓ مت تزٜٚٓٗا ع٢ً ا٭ٖضاّ ؾ٢ عقض  ٥ضفُٛع١ َٔ ايتعاٜٚش ٚايؾعا ْـىق األٖشاّ: -1

 ايزٚي١ ايٛعط٢.ٚا٥ٌ ٢ٖٚ نتابات ر١ٜٝٓ تزٕٚ ع٢ً ايتٛابٝت اـؾب١ٝ ٚاْتؾضت ؾ٢ أ ْـىق ايتىابًت: -2

   ٢ٖٚ فُٛع١ َٔ ايتعاٜٚش ٚا٭رع١ٝ ايز١ٜٝٓ تزٕٚ ؾ٢ أٚصام ايدلر٣ يتٛمع َع إتٛؾ٢ ؾ٢   نتاب املىتِ: -3

 ايزٚي١ اؿزٜج١.ايهؿٔ أٚ ؾ٢ ايتابٛت ٚٚٗضت ؾ٢ عقض                        

 ثاُيًا: أدب اهقصة واهزواية:

 ١ قققا سكٝك١ٝ ٚخضاؾ١ٝ ٚتٓٛعت أٖزاؾٗا.تٓاٚيت ايكق١ ؾ٢ َقض ايؿضعْٛٝ-        

 ٚقق١ ا٬ٕح ايتا٥٘. -- قق١ ا٭خٜٛٔ      :َٔ ايكقك اـٝاي١ٝ*

 ٚقق١ ايكض٣ٚ ايؿقٝح. --قق١ ع٢ٖٛٓ    :َٔ ايكقك اؿكٝك١ٝ*

 م.ّ.3400عاّ   ٗ َقض ٚٚٗضت أٍٚ رصاَا ُج١ًٝٝ*   ٚقز عبكت َقض ب٬ر ا٭غضٜل ؾ٢ َعضؾ١ ايزصاَا.*

 ب احللٌة واهِصيحة:ثاهجًا: أد

 َٔ دٌٝ إٍ دٌٝ َٔ خ٬ٍ ٚفاٜا ٚسهِ ْٚقا٥ح. قٛاعز اؿٝا٠ ٜتٓاٍٚ ْكٌ ايذلاخ ايضٚس٢ ٚايتكايٝز ٚ*  

 ؾ٢ ايزٚي١ اؿزٜج١.  أ٢ْ() اؿهِٝ – ؾ٢ ايزٚي١ ايكز١ّ بتاح ستب()  اؿهِٝ  أِٖ سهُا٤ َقض ايكز١ّ:

 ٤ ا٭ربا٤ ؾ٢ ايٛمع ايغٝاع٢ ٚأعُاٍ إًو.ٜتٓاٍٚ آصاٖٛ ايشٟ  *    رابعًا: األدب اهشياسى:

 نإ ايؿضعٕٛ َٛمع َزح ٚتكزٜض َٔ ايؾعضا٤ ٚا٭ربا٤.   :ؾ٢ عقٛص ايعظ٠ ٚايٓقض

 ًٕو تاص٠ َٚٗاٌْ معؿ٘ ٚاعتهاْت٘ تاص٠ أخض٣.ا بٓقحا٭ربا٤  ٜكّٛ :ؾ٢ عقٛص ايًِٛ ٚايؿٛم٢

 ىّـــسابعًا: ايعً  
 اـدل٠ ٚايتذضب١. قاَت ايعًّٛ ؾ٢ َقض ايكز١ّ ع٢ً أعاؼ

 يضغبتِٗ ؾ٢ انتؾاف ايهٕٛ. دـ:          : ْبٛؽ إقضٜٕٛ ايكزَا٤ ؾ٢ ايعًّٛ؟عًٌ

 ىّـــأِٖ ايعً
 ناْت طبٝع١ إقض٣ ايكزِٜ ٚاستٝادات٘ راؾعًا ٫ٖتُاَ٘ باؿغاب.  ( احلشاب:1) 

 : تكزّ إقضٜٕٛ ايكزَا٤ ؾ٢ عًِ اؿغاب؟عًٌ

 اعتدزَٛا اؾُع ٚايطضح ٚاينضب ٚايكغ١ُ.-2                                   أفٌ اؿغاب ٚقٛاعزٙ. ٛاعضؾ-1

 عضؾٛا عًِ إغاس١ ٚقزصٖٚا بايشصاع.ٚ  -4                            تٛفًٛا إٍ َعضؾ١ ايهغٛص ايعار١ٜ.-3

 اٖتُاّ إقضٌٜ بعًِ اؿغاب؟ عًٌ :

 تكزٜض اينضا٥ب ٚإعا٬َت ايتذاص١ٜ.-2                                                  قٝاؼ ؾٝنإ ايٌٓٝ.-1

 سغاب َٛاعِ ايظصاع١ ٚتغذٌٝ صٚاتب إٛٚؿٌ ٚاؾٓٛر.-3

 ٚفًت َعضؾ١ إقضٌٜ بايعًّٛ اشلٓزع١ٝ إٍ سصٚتٗا ؾ٢ عقض بٓا٠ ا٭ٖضاّ.   ( اهلِدسة:2)

 زع١ٝ؟َاسا وزخ إسا: مل ٜعضف إقضٜٕٛ ايكزَا٤ ايكٛاعز ٚايٓٛضٜات اشلٓ

 ٚسؿض ايذلع ٚؽطٝ٘ إزٕ. ٌ بٓا٤ إكابض ٚإعابز ٕا اعتطاعٛا تٓؿٝش إؾضٚعات ايعا١َ ايهدل٣ َجدـ: 

 أٍٚ َٔ اٖتُٛا بزصاع١ عًِ ايؿًو. ن١ٓٗ ًٖٝٛبٛيٝػٚ نإ يًزٜٔ أندل ا٭ثض ؾ٢ تطٛص ايؿًو.- ( اهفوم:3)

 : تكزّ إقضٌٜ ؾ٢ عًِ ايؿًو؟عًٌ

 .َٛاقع ايٓذّٛ ٚايهٛانبٚتٛفًٛا إٍ َعضؾ١ ايهجرل َٔ  ايؾُغ٢ايتكِٜٛ عضؾٛا دـ: سٝح 



 

 

 ( اهطب واهتحِيط:4)   

 عضف إقضٜٕٛ ايطب َٚاصعٛٙ ٚٚمعٛا ؽضٚطًا يًًُتشكٌ يتزصٜغ٘. ايطب: -1

 ناْت ٖٓاى َغتؾؿٝات خاف١ يع٬ز إضم٢ ٚفضف ا٭ر١ٜٚ.*              

 ٚا٭عٓإ ٚايعٕٝٛ ٚايٓغا٤.س١ اايتدقك ؾ٢ ايطب ؾهإ ٖٓاى أطبا٤ يًذضعضؾٛا*

 (آَشٛتب بٔ سابٛ. )باشلرلٚغًٝؿ١ٝ َٔ أؽٗض ا٭طبا٤: )اّشٛتب(    

 ٜعتدل َٔ أبضط ايع٬َات ع٢ً طضٜل اؿناص٠ إقض١ٜ ايكز١ّ.- ايتخًٓط: -2

 ؟ ؼٓٝ٘ إٝت عًٞايؿضاع١ٓ  عًٌ:سضل*                 

 ًٌ ن٢ تتُهٔ ايضٚح َٔ ايعجٛص ع٢ً اؾغز يتتِ ع١ًُٝ ايبعح.ؿُا١ٜ دجت٘ َٔ ايتش دـ:                 

 ٚتع٢ٓ ا٭صض ايغٛرا٤. نُت تعٛر ن١ًُ نُٝٝا٤ إٍ ايه١ُ إقض١ٜ ايكز١ّ- ( اهليٌياء:5)

 عاِٖ إقضٜٕٛ ايكزَا٤ ؾ٢ تكزّ ايهُٝٝا٤ ْٚبػٛا ؾ٢ ايقٓاعات ايهُٝٝا١ٝ٥.*                 

 ؟ايهُٝٝا٤ َاٖٞ إعتدزاَات 

 فٓاع١ ايظداز ٚايدلْٚظ ٚنُٝٝا٤ إعارٕ. -1دـ:     

 فٓاع١ ا٭فباؽ ٚا٭يٛإ ٚأرٚات ايتذٌُٝ ٚايعطٛص. -2      

 أعزار إٛار ايت٢ تزخٌ ؾ٢ ع١ًُٝ ايتشٓٝ٘. -3       3

 فٓاع١ ايعكاقرل ٚا٭ر١ٜٚ َٔ اؿٝٛاْات ٚايٓباتات ٚإعارٕ. -4    

 تتُٝظ ايعُاص٠ بايبغاط١ ٚايندا١َ ٚايع١ُٛ.ٚا٭١َ ٚعٔ إَهاْٝاتٗا ايعُاص٠ عٔ ثكاؾ١ عدلت : خاًشًا: اهعٌارة

 ؾ٢ ؾٔ ايعُاص٠؟ تأثض إقضٟ ايكزِٜ بايزٜٔ: َاْتا٥ر

ايطٛب ايًي باعتباصٖا َ٪قت١ بُٝٓا اعتدزّ اؿذـض  إٛت دعً٘ ٜؾٝز َغانٓ٘ َٔ  إّاْ٘ باؿٝا٠ بعزدـ: 

 بض ع٢ً أْٗا بٝٛت يًُٛت٢ ست٢ ايبعح.ؾ٢ بٓا٤ إعابز باعتباصٖا بٝٛت إعبٛرات ٚإكا

 ارةــأىواع العن
 تٓكغِ إز١ٜٓ إٍ أسٝا٤ عه١ٝٓ ع٢ً أعاؼ طبك٢. - ( املدْ:1) 

 ٖٓاى أسٝا٤ ؾكرل٠ ٚأسٝا٤ َتٛعط١ ٚثايج١ ؾد١ُ يهباص صداٍ ايزٚي١.-

 أحًاْ ايطبكُ ايعايًُ بًىت ايفكشاْ
 ٤ ٚسزا٥لٚاعع١ ؼٝ٘ بٗا َغاسات خنضا َت٬فك١ ٚؽٛاصعٗا مٝك١

 َٔ ققض اؿانِ ٚإعابز ٚإٓؾآت ايعا١َ. إضانظ اٱراص١ٜ ٚايز١ٜٝٓٚتٛدز بإز١ٜٓ * 

 ؽطٝ٘ إز١ٜٓ:

 ايت٢ ؼُٝٗا.اؿقٕٛ ٚايك٬ع اؿضب١ٝ بٗا  ٚوٝ٘ بٗا عٛص َٔ ايطٛب ايًي.ٚ .ؽهٌ را٥ض٠ؽط٘ ع٢ً *

 ٚطٝب١. -- َٚٓـ   -- َز١ٜٓ تٌ ايعُاص١ْ أؽٗض إزٕ:

 سؿض٠ ؾ٢ ايضَاٍ تٛمع ؾٝٗا دج١ إٝت. :سؿض٠-1  .َٔ تطٛصت عدل ايظَٔ ملقابز:( ا2) 

 بٓٝت غضؾ١ أٚ أنجض يًزؾٔ َٔ ايطٛب ايًي ؾٛقٗا َقطب١.: َقاطب -2                                                    

 : اشلضّ إزصز-3

 ضّ إزصز يًًُو طٚعض.اشلٚتنِ أرٚات ٚأثاخ إًو َجٌ بٗا غضف ٖٚضات ب فُٛع١ َقاط                        

 :ا٭ٖضاّ ايها١ًَ-4

 ٢ٖٚ أمدِ َكابض بٓاٖا ايؿضاع١ٓ يًًُٛى ٚأؽٗضٖا أٖضاَات اؾٝظ٠ ايج٬ث١ غضب ايٌٓٝ                          

 ققض.ٚار٣ إًٛى غضب ا٭تتُجٌ ؾ٢ َكابض عقض ايزٚي١ اؿزٜج١ ؾ٢  :َكابض َٓشٛت١ ؾ٢ ايقدض -5

 مب تفظش: اٖتُاّ املـشيني مبكابش املًىى وحتـًٓٗا؟
 ٭ٕ إًو ؾ٢ ْٛض ايؾعب َكزؼ.-2                                        اؿؿاٚ ع٢ً دج١ إًو بعز إٛت.-1

 .دجح إًٛى ٚٛدٛر اؿ٢ً ٚايشٖب ٚا٭ؽٝا٤ ايج١ُٓٝ ي يتأَٝٓٗا َٔ ايًقٛل -3



 

 

 ٕٛ ايكزَا٤ ْٛعٌ َٔ إعابز: َعابز إًٛى َٚعابز اٯشل١.ؽٝز إقضٜ   ( املعابد:3)

 َعابذ اآلهلُ َعابذ املًىى 

ٓاْ
ايب

 ٔ
ض َ

غش
اي

 

 بايه١ٓٗ ٚأٌٖ ايؿضعٕٛ. خاف١َعابز *

ــ٢  * ــاط٠ عًــ ــٛؼ اؾٓــ ــاّ ٭را٤ طكــ تكــ

 ايؿضعٕٛ 

ٚا٭ْاؽـٝز   ايؾـعا٥ض ايزٜٓٝـ١  ٚتكاّ بٗا *

 ايز١ٜٝٓ ٚايقًٛات.

بــز تهتــب عًــ٢ ٖــشا ايٓــٛع َــٔ إعا    *

  ٕ ٚأفـً٘ ْٚؾـأت٘    تٛاصٜخ أعـض٠ ايؿضعـٛ

 ٚمل تهٔ تٗتِ بإلاطات٘

 ّ ؾٝٗا ايطكٛؼ اي١َٝٛٝ يًُعبٛر.يتكا إًوبأَضتب٢ٓ  *

 ايعِٛٝ ْٝاب١ عٔ إًو. ايهأٖ ٜكّٛ بٗا*

 ٜؾذلى عزر نبرل َٔ ايٓاؼ ؾ٢ بٓا٤ َعابز اٯشل١. *

 ف ع٢ً بٓا٤ ٖشا ايٓٛع َٔ إعابزإؾض إٗٓزؼ ٜهضّ *

تهتب عًٝٗا تـٛاصٜخ إًـو َٓـش تٛيٝـ٘ ايعـضـ       ناْت*

 ست٢ ٚؾات٘ ٚتعضض أِٖ ألاطات٘ ٚطهات٘ ..اخل.

ُٖٗ
أ

اــ
 

 .َٓتٛستب ايجا٢ْ  َعبز*

 .ستؾبغٛت بايزٜض ايبشض٣ َعبز*

 بٓاٙ صَغٝػ ايجا٢ْ. َعبز ايضَغّٝٛ *

 ---  َعبز ا٭ققض----  َعبز ايهضْو*

 بػَعبز ٖٝ ---َعبز أب٢ زلبٌ --   َعبز أرؾٛ*

   سادسًا: اهفِوْ

 ؟تأثض ايؿٔ إقض٣ ايكزِٜ  مب        

 تطٛص ا٭سزاخ ايغٝاع١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ.  --   ايعكٌ إقض٣ إضٖـ اؿػ   --  َكَٛات ايب١٦ٝ إقض١ٜ*    

 ؾضمت عًٝ٘ ايعكا٥ز ايز١ٜٝٓ قٝٛرًا ايتظّ بٗا طٛاٍ ايعقٛص ايؿضع١ْٝٛ.نُا*    

 

 ِـشّ ايكذيـأَجًُ ايفٔ املـ

   اهِحت: (1)

 . ناْت تٓشت ايتُاثٌٝ َٔ ايطٌ ٚايعٛاّ ٚايعاز : َا قبٌ ايتاسيخعـىس فِ*

 اطرٖضت فٓاع١ ايتُاثٌٝ َٔ ايٓشاؼ. -:شاتـــش األطــعـيف  *

 بضع ايؿٓإ إقض٣ ؾ٢ مت ايتُاثٌٝ اؿذض١ٜ. :َع أواخش ايعـش ايعتًل*

 ُجاٍ ؼتُػ ايجايح. ايذويُ احلذيجُو ُٚجاٍ أب٢ اشلٍٛ.ُجاٍ إًو خؿضع  :أػٗش متاثًٌ ايذويُ ايكذميُ*

  (اهزسٍ:2)

  ٚبًؼ ايشص٠ٚ ؾ٢ ايزٚي١ اؿزٜج١. ايزٚي١ ايكز١ّٗ ٚٗض *

 َكض اؿهِ َٚضنظ اٱبزاع ايؿ٢ٓ. طٝب١ ناْت *

 إْٛ ؾ٢ اؾاْب ايػضب٢ َٓٗا.ٓاطرٓت طٝب١ بايعُاٍ إٗض٠ ٚايؿ *

 ؾ٢ إعابز. ع٢ً اؿذض ايٓكؿٚ  -- ًٜٛٓٗا ؾ٢ ايكبٛصٚت ع٢ً اؾزصإ ايضعِٚنإ ٜتِ  *

 .1922ّٚايت٢ انتؾؿت عاّ  تٛت عٓخ إََٔٛٔ أعِٛ َٛاٖض ايضعِ َا ٚدز ؾ٢ َكدل٠  *

    (اهزسوَ اهلزهية )فّ اهلاركاتري(:3) 

 .ايهاصٜهاترل عبكت َقض اؿناصات ايبؾض١ٜ ؾ٢ َعضؾ١ ؾٔ  

 .اؿزٜج١ ؾ٢ عقض ايزٚي١ ايضعّٛ اشلظي١ٝٚٗضت ٖشٙ  *

  عٔ ايٛمع ا٫دتُاع٢ ٚايغٝاع٢ يًزٚي١ ظاْب ايتغ١ًٝ ٚايًٗٛ.ٖزؾٗا ايتعبرل *

 صعِ ٖظٍ ّجٌ قطا ٜكٛر فُٛع١ َٔ ا٭ٚط. :تٗا أَجًَٔ *

 ــــرابمع حتياتي األستاذ / رضـــــا غـ



 

 

 
 

 
 َٔ طبكات ايؾعب ؟أسز  نإ تكزٜض ايعامل ٗ َقض ايكز١ّ ٫ٜعًٛٙ -:1 ايغ٪اٍ ايجأَ : َاْتا٥ر   

 ) إٔٚ ( أٍٚ َضنظ عًُٞ ٗ ايتاصٜخ ؟ ناْت داَع١ -2                                          



 

 

 ايتىاؿٌ احللاسّ املـشّ َع أفشيكًا   :يظابعيذسغ اا                 
 

 ناصات  ناْت َقض َجاب١ ُٖظ٠ ايٛفٌ بٌ تًو اؿ   اصتبطت َقض ظرلاْٗا ٚمل تعؿ ؾ٢ عظي١.*

 اصتبطت َعٗا بع٬قات عٝاع١ٝ ٚثكاؾ١ٝ ٚاقتقار١ٜ ٚر١ٜٝٓ ٚغرلٖا.ٚ     

 ماىتائج التىاصل احلضارٍ بني مضز واحلضارات األخزٍ؟

  قٝاّ سناصات أخض٣ أعُٗت ؾ٢ بٓا٤ اؿناص٠ اٱْغا١ْٝ. -1دـ : 

 .قض ا٭ثض ايهبرل ؾ٢ تٛد٘ إؾضٜكٝا اؿناص٣ ٕناْت  -2        

 ا٭صض ا٭ؾضٜك١ٝ عضنات نؾٛؾاتِٗ ايبشض١ٜ ٚايدل١ٜ يغٛاسٌ ؽضم إؾضٜكٝاَٗزٚا  -3        

 ٚست٢ راخٌ ايكاص٠ ؾ٢ ب٬ر اؿبؾ١ ٚب٬ر بْٛت )ايقَٛاٍ سايًٝا(.           

 اـــارَ أفزيكًــارّ لكــل احلضــز التىاصــمعاب

ؾضٜكٝـا ٜٚغـتُض ستـ٢    أعٛإ ٚايت٢ تعز ايبٛاب١ ايؾُاي١ٝ ٭بَاصا  َقض ايغؿ٢ًٜبزأ َٔ  ٌــْٗش ايًٓ

 ؾ٢ سلاٍ ايغٛرإ. اؾٓزٍ ايجايح ٚايضابع

 .نضرؾإ ٚراصؾٛصّٚض بايٛاسات اـاصد١ ّٚتز ست٢  أعٜٝٛٙبزأ َٔ    دسب األسبعني

 ٚاؿبؾ١. ب٬ر بْٛتايقشضا٤ ايؾضق١ٝ ؾ٢ َقض َاصا بغاسٌ ايبشض ا٭ٓض ست٢ ٚرٜإ ٜبزأ َٔ    طاحٌ ايبخش األمحش

 احللاسّ بني َـش ومشاٍ ايظىدإ ايتىاؿٌ  أواًل: 
 ؟  مب تفضز: اٍتناو املضزيني مبيطكُ اليىبُ 

  تاٌَ سزٚر َقض اؾٓٛب١ٝ َٔ غاصات ايبزٚ إت٬سك١. -1دـ: 

 إقا١َ ع٬قات ػاص١ٜ َع ؽعٛب إٓطك١. -2            

 التىاصل الضًاصِ والعضلزّ:-1

 يتأٌَ اؿزٚر.  إٍ سلاٍ ايغٛرإ ٬ُت عغهض١ٜعقاّ إقضٜٕٛ *

 اْؾأٚا ايعزٜز َٔ ايك٬ع ٚاؿقٕٛ اؿضب١ٝ.*

 تعٌٝ سانِ عًٝٗا.   ٚايٓٛب١ إٍ إقايِٝ إراص١ٜ  عٓٛعضت ا٭ٍٚغِ ق*

 ٚنإ ٖٓاى أؾضار َٔ ايٓٛب١ ٜعًُٕٛ باؾٝؿ إقض٣ ؾ٢ ًٖه١ طٝب١.* 

 التىاصل االقتضادّ:-2

 ٚا٭عًش١ ٚإٓغٛدات.ؾُاٍ ايغٛرإ إقٓٛعات ايٓشاع١ٝ ي تقزص ناْت َقض*

 ايبدٛص ٚايعطٛص َٚٛار ايتشٓٝ٘ ٚايهضّٚ ٚايظٜٛت ٚغرلٖا. ٚتغتٛصر*

 إسز٣ َضانظ ايتبارٍ ايتذاص٣ ؾ٢ إٓطك١.  أعٛإ ناْت *

 ؾ٢ طخضؾ١ ا٬ٕبػ   ٚاعتعُاٍ اـضطا٭قُؾ١  َجٌتأثضت إٓتذات ايٓٛب١ٝ ببعض ايقٓاعات إقض١ٜ  *

 صعاٍ بعجات ػاص١ٜ ٜضأعٗا أسز نباص إٛٚؿٌ.قاّ ًَٛى ا٭عض٠ ايغارع١ بإ *

 ايش٣ ٜعز أعِٛ صساي١ ايزٚي١ ايكز١ّ. (حشخىف)َٚٔ أؽٗض ص٩عا٤ ايبعجات     

 التىاصل الجكافِ والفيِ:-3

 :بعٓافض ٖٝظ٠ يًشناص٠ إقض١ٜ ايكز١ّ َجٌ (سلاٍ ايغٛرإ )تؾبعت ايٓٛب١ *

 ٚطضٜك١ ايزؾٔ ٚصعّٛ إكابض  -2                   بٓا٤ إكابض ع٢ً ؽهٌ أٖضاَات فػرل٠  -1

 ٚاْتؾاص عار٠ ايتش٢ً با٭قضاٙ إغتزٜض٠ بايٓغب١ يًضداٍ. -3

 أرخٌ ايؿٓإ إقض٣ تعز٬ٜت ع٢ً ايؿداص ايٓٛب٢ ا٭ٓض ٚاْتر َٓ٘ أؽها٫ً رقٝك١. *

 ٓٛب١.باي ظبٌ ايدلنٌايؾٗرل  إَٔٛ ٚ َعبز ن٠َٛعبز أعِٗ ؾٓاْٛ َقض ؾ٢ بٓا٤ ٚػٌُٝ  *



 

 

 التىاصل االجتناعِ والدييِ:-4

 ؾ٢ اؿٝا٠ إقض١ٜ.) سلاٍ ايغٛرإ (تػًػًت ايعٓافض ايٓٛب١ٝ *

 َٔ ايبٝت إايو ؾ٢ طٝب١ َٔ أفٌ ْٛب٢. بعض ا٭َرلاتأفبشت ٖٓاى *

 ٚايبعح ٚاـًٛر....اؿٝا٠ ٚإٛت تأثضت َٓطك١ ايٓٛب١ با٭ؾهاص إقض١ٜ عٔ *

 (سلاٍ ايغٛرإ)ؾ٢ َٓطك١ ايٓٛب١  حتخىس()و )أَىٕ(جٌ اْتؾضت إعبٛرات إقض١ٜ َ*

 ؽٝزٚا شلا إعابز َجٌ:   ٚاعذلف إقضٜٕٛ ببعض ا٭شل١ ايٓٛب١ٝ ٚارخًٖٛا مُٔ َعبٛراتِٗ  *

 ١.ٓايش٣ عبز ؾ٢ قُ  ىّ(ــ)خٓ ٚ --- ايش٣ عبز ؾ٢ زل١ٓ  ٕ(و)دد          

 ١ٝ  ٕا قاّ ب٘ َٔ دٗٛر ع١ُٝٛ ؾٝٗا.نشيو عبز عٓٛعضت ايجايح نإي٘ يًٓٛب١ ؾ٢ ايعٗٛر ايتاي*

 نُا ٚٗضت بعض ا٭زلا٤ إقض١ٜ بٌ أفشاب ايبٝت إايو ؾ٢ ْبت٘.*

 .ٚايعكا٥ز إقض١ٜ نإ اْتؾاص ايه١ٓٗ إقضٌٜ ؾ٢ َعابز ايٓٛب١ ٚست٢ ايؾ٬ٍ ايضابع أثض نبرل ؾ٢ ْؾض ايجكاؾ١ *

 حضارَ كىش

 .ٚي١ َٛسز٠ َغتك١ًٚٗضت ؾ٢ َٓطك١ ايٓٛب١ ٚسلاٍ ايغٛرإ ٚناْت ر*

 . ؽٝزت بٗا ايعزٜز َٔ إعابز ع٢ً غضاص إعابز إقض١ٜ ٚاْتؾضت بٗا إعبٛرات إقض١ٜ*

 )إَٔٛ صع(.تٛاَا ٕز١ٜٓ طٝب١ َٚكضا ثاًْٝا ٕعبٛر ايزٚي١ ايضزل٢ عافُتٗا   ْبت٘ ست٢ أفبشت * 

 ثاًْٝا: ايتٛافٌ اؿناص٣ بٌ َقض ٚٚع٘ أؾضٜكٝا ٚب٬ر بْٛت

 ًعامل اـاصد٢ عٔ طضٜل َقض.يخرلات أؾضٜكٝا طضٜكٗا عضؾت  -

 ٚغرلٖا. ٚبْٛت خ٬ٍ سيو تػًػًت اؿناص٠ إقض١ٜ ايكز١ّ إٍ ٚع٘ أؾضٜكٝا -

 ؾ٢ ايزٚي١ ايكز١ّ:

 أصعٌ ١ًٓ إٍ ب٬ر بْٛت ٚقز عارت َٚعٗا ايبدٛص ٚايشٖب. (عاسٛصعإًو )ٜؾرل سذض بايضَٛ إٔ -

 س٬ت َتعزر٠ إٍ ب٬ر بْٛت.نشيو ؽٗزت ا٭عض٠ ايغارع١ ص-

 ٚؾ٢ عٗز ايزٚي١ ايٛعط٢:

 بعج١ إٍ ب٬ر بْٛت. (َٓتٛستب ايجا٢ْ)ْؾطت ايبعجات ٚايضس٬ت ايتذاص١ٜ إٍ تًو إٓاطل ؾكز أصعٌ -

ٍ )َٔ ا٭َٔ ٚاشلز٤ٚ ْتٝذ١ ْؾـاٙ ٚايـزٙ    (آَُشات ايجا٢ْ)نُا أعتؿار - ؾأصعـٌ ًٓـ١ إٍ    (عٓٛعـضت ا٭ٚ

 ايش٣ أقِٝ ؾ٢ نضَا ؾ٢ ْٗا١ٜ عٗز ايزٚي١ ايكز١ّ. إضنظ ايتذاص٣ٜز ب٬ر بْٛت ٚقاّ بتذز

 ٚؾ٢ عقض ايزٚي١ اؿزٜج١:

م.ّ. 1495ؾـ٢ سـٛاٍ عـاّ     (ستؾبغـٛت إًهـ١ ) سصٚتٗـا عٓـزَا قاَـت     ابًػت ايع٬قات إقض١ٜ َع  اؾضٜكٝ-

سٝـح تٛٗـض    شـض٣ َعبزٖا ؾـ٢ ايـزٜض ايب  بضس١ً عض١ٜ  إٍ ب٬ر بْٛت ٚايت٢ ٜٛٗض تقٜٛضٖا ع٢ً دزصإ 

 ايغؿٔ ق١ًُ بأخؾاب ا٭بٓٛؼ ٚايعاز ٚايبدٛص.

إقض١ٜ ٚاٯ٫ت إٛعٝك١ٝ ؾ٢ أؾضٜكٝا ٚمِ فُـع اٯشلـ١    اٯ٫ت إٛعٝك١ٝنُا نإ ٖٓاى تؾاب٘ نبرل بٌ -

 إعبٛر ا٭ؾضٜكٞ ايكظّ. )بػ(إقض١ٜ ايكز١ّ إشل١ أؾضٜك١ٝ عت٘ َجٌ 

 ار٣ ٱؾضٜكٝا بهٌ ايعقٛص ايكز١ّ.ناْت َقض ٢ٖ إقزص ايضٚس٢ ٚا٫قتق-

 اٚ( سٍٛ أؾضٜكٝا:صس١ً )ن

 ايغارع١ ٚايعؾضٜٔ.اطرار ايٓؾاٙ ايتذاص٣ إقض٣ ؾ٢ أؾضٜكٝا ؾ٢ عٗز ا٭عض٠ -

 أبضط ًَٛنٗا ؾ٢ تٓؾٝ٘ ػاص٠ َقض اـاصد١ٝ عدل ايطضم ايبشض١ٜ ٚايدل١ٜ. ْهاٚ ايجا٢ْ() نإ -

 ٚصإ سٍٛ أؾضٜكٝا َغتعٝٓا بايبشاص٠ ايؿٝٓٝكٌٝ.قاّ بأٍٚ قاٚي١ ؾ٢ تاصٜخ اٱْغا١ْٝ يًز-

 ٚعارت ايغؿٔ عٔ طضٜل َنٝل دبٌ طاصم. ا٭ٚرٜغا ايبشض١ٜ(ٚقز بزأت َٔ خًٝر ايغٜٛػ )-

ٚاعتػضقت ايضس١ً ث٬ث١ عٓٛات سٍٛ ايؾـاط٧ اٱؾضٜكـٞ ستـ٢ عـارٚا َـٔ بٛغـاط دبـٌ طـاصم إٍ َقـض          -

 ٕٛا٧ْ ايت٢ َضٚا بٗا.قًٌُ ظُٝع خرلات أؾضٜكٝا ٖا سقًٛا عًٝ٘ ؾ٢ ا



 

 

 

 

 



 

 

 
 ايىحذَ ايجايجُ: حلاسَ بالد ايعشام ايكذيِ وحلاسَ فًًٓكًا

 

 الدرس األول: حضارة بالد العراق القديه
 ايؿضع١ْٝٛ؟ٚايعضاق١ٝ  تٌ: ٖٓاى تؾاب٘ بٌ اؿناصمب تؿغض

 ٚا٭ٚر١ٜ اـقب١ ايت٢ ؽذعت ع٢ً ايظصاع١ ٚا٫عتكضاص.بٗا ا٭ْٗاص  ن٬ُٖا  -1دـ: 

 إٛقع إتُٝظ ايش٣ عاعز ع٢ً ايتٛافٌ اؿناص٣ َع ايزٍٚ اجملاٚص٠. -2      

 )بالد َابني ايٓٗشئ ( أواًل: ايتاسيخ ايكذيِ يبالد ايعشام ايكذيِ
 ؟ٜطًل اعِ ب٬ر ايعضام ايكزِٜ )َا بٌ ايٓٗضٜٔ(  :عًٌ*

 . بٌ ْٗض٣ رد١ً ٚايؿضات أصم٘ يٛقٛع  دـ:

 ؾ٢ اؾٓٛب ٜضتؿع تزصهًٝا مٛ ايؾُاٍ ّٚتاط غقٛب١ ايذلب١ ٚاْتؾاص ايظصاع١. تتأيـ َٔ عٌٗٚ*

 ٚأُٖٗا )ايغَٛضٜٕٛ ٚا٭نارٜٕٛ ٚايبابًٕٝٛ ٚا٭ؽٛصٌٜ(. سكب تاصى١ٝ  تاصٜخ ايعضام ايكزِٜ ٜٓكغِ إٍ أصبع١*

 ادّــشّ األنـ( ايعـش ايظى1َ)
 .َ.ق4000اهشوًزيوْ -1

 ؾؿ(   أٚص، عَٛض،)َجٌَظرٖض٠زٕ َأقاَٛا *                ر ايضاؾزٜٔ.ِٖ أٍٚ َٔ عهٔ ب٬ *         

 ٚيهِٓٗ تؿضقٛا ْتٝذ١ اؿضٚب ايت٢ راصت بِٝٓٗ. ناْٛا ر٬ٜٚت َغتك١ً ُتعٛا با٫عتكضاص ٚا٭َٔ *            

 ق.َ.: 2350األكاديوْ / 2

 ٌٚ ايغَٛضٜٕٛ. ؾ٢ ٚع٘ ايعضامٚاعتكضٚا ؾ٢  ؽب٘ اؾظٜض٠ ايعضب١ِٖٝ ؽعٛب قزَٛا َٔ * 

 ر(.ا)أنَٔ تٛسٝز ايعضام نً٘ ٭ٍٚ َض٠ ؾ٢ ًٖه١ َتشز٠ عافُتٗا  (عضدٕٛ ا٭ٍٚ)ُهٔ ًَهِٗ *

 بعز ٚؾات٘ سهِ أصبع سهاّ أقٜٛا٤ ثِ معؿت ايزٚي١ ٚاْٗاصت ثِ قاَت رٚي١ بابٌ ايكز١ّ.*

 : هقدميةاهدوهة اهبابوية ا -3

 ( ايش٣ اَتزت رٚيت٘ ست٢ ايبشض إتٛع٘.ٛصاب٢ـٓنٗا )َٔ أؽٗض ًَٛ*         (ٌـباب)  عافُتِٗ عهٓٛا*

 أعنال محورابى
 أعار أعُاص َز١ٜٓ بابٌ ٚٚععٗا   *                         سؿٜ ا٭َٔ ٚايٓٛاّ *    

 أفزص فُٛع١ َٔ ايكٛاٌْ عضؾت بازل٘ *                   ب٢ٓ َعبزًا يٲي٘ َضرٚذ *    

   َار٠ ْكؾت ع٢ً سذض فًب أع٬ٙ فٛص٠ ي٘ ٖٚٛ ٜتًك٢   282ٌْ بًػت قٛاأفزص ٓٛصاب٢ فُٛع١  

 )ايؾُػ(.ايكٛاٌْ َٔ إي٘ اؿه١ُ ٚايعزٍ      

  يـــُػىساأل ذويـُ( اي2)
 عاف١ُ شلِ   (ٛصـــأؽ)  ٚاؽشٚا َٔ سلاٍ ايعضامٖادض ا٭ؽٛصٜٕٛ َٔ ؽب٘ اؾظٜض٠ ايعضب١ٝ إٍ *      

 .... َاْتا٥ر سيو ؟َٔ تهٜٛٔ دٝؿ ق٣ٛ  جا٢ْعضدٕٛ ايُهٓٛا ؾ٢ عٗز إًو  *  

 اَتز ْؿٛسٖا إٍ ايؾاّ َٚقض. ٚنْٛٛا إَدلاطٛص١ٜ ايغٝطض٠ ع٢ً بابٌ دـ:   

  ور زميا طويال؟ـ: مل تدو دولة أشعلل  

 عٝاع١ ايعٓـ ٚايتزَرل ٖا أر٣ إٍ عد٘ ايؾعٛب ؾ٢ ايب٬ر ايت٢ ؾتشٖٛا.ـ اثباع ًَٛنٗا  1  

 ايؾعٛب بجٛصات َتهضص٠ مزِٖ أرت إٍ إْٗٝاص رٚيتِٗ. اّ ٝق ٬ر ٚأُٖاشلِ يجضٚات ايبـ  2

 ( ايذويُ ايبابًًُ احلذيج3ُ)
 عاف١ُ شلِ.  (بابٌ )  ٚاؽشٚا َٔ َز١ٜٓ   ()ايهًزا١ْٝ ايزٚي١بتعضف  *

 َٓطك١ ايؿضات ا٭ٚع٘.آخض ايكبا٥ٌ ايت٢ ٖادضت قبٌ اٱع٬ّ َٔ ؽب٘ اؾظٜض٠ ايعضب١ٝ ٚاعتكضت ؾ٢  *



 

 

 وكوه:أشور مل*
 ايش٣ اؽتٗض بايك٠ٛ ٚايق٬ب١ ؾ٢ سهِ ايب٬ر. )ُبوخذ ُصز( *  

 نإ ٜتُٝظ بهؿا٤ت٘ ايعغهض١ٜ ٚاٱراص١ٜ.ٚ ٜعتدل أؽٗض ًَٛى ايزٚي١ ايهًزا١ْٝ*   

   إَدلاطٛص١ٜ ٚاعع١ مُت   نَٕٛٔ اـًٝر ايعضب٢ إٍ ايؾاط٧ ايؾضق٢ يًبشض إتٛع٘ ٚ رٚيت٘اتغعت  * 

 ايعضام ٚب٬ر ايؾاّ.    

   خًـ ْبٛخش ْقض ًَٛى معاف ؾغكطت ايزٚي١ ايباب١ًٝ ايجا١ْٝ ؾ٢ أٜز٣ ايؿضؼ بكٝار٠ :قوط بابىس*

 م.ّ. 330ٚاعتٍٛ ع٢ً بابٌ ع١ٓ )اٱعهٓزص إكز٢ْٚ(  ثِ دا٤  م.ّ. 539عاّ  )نٛصٚـ( ًَهِٗ                  

يًؿـضؼ ستـ٢ مت ايؿـتح     ثـِ ايضَٚـإ ثـِ عـارت َـض٠ أخـض٣       ايغـًٛقٕٝٛ( )بعز ٚؾا٠ )اٱعـهٓزص( سهُٗـا     

 ّ. ٚرخٌ ايعضام ؾ٢ عٗز دزٜز طاٖض ٖٛ ايعٗز اٱع632.٢َ٬ايعضب٢ اٱع٢َ٬ يًعضام ع١ٓ 

 ثاًًْا: حلاسَ بالد ايعشام ايكذيِ
   ة:ـــاة االقتصاديـاحلي-1

 ؟.....عًٌعضف عهإ ب٬ر ايعضام ايكز١ّ ايظصاع١ َٓش أقزّ ايعقٛص أ ( السراعة:

            ٛاؾض َٝاٙ ْٗض٣ رد١ً ٚايؿضات ؾاعتٓٛا بؾ٦ٕٛ ايض٣ ٚٓا١ٜ أصامِٝٗ بغبب ت. 

 ٚاـنضٚات ٚايؿان١ٗ.                        )ايكُح ٚايؾعرل( أٍٓ احلبوب:

 .غ٬ف ايٛمع ؾ٢ َقض ايكز١ّ  يٲؾضار ناْت ًَه١ٝ ا٭صض ؾ٢ ايعضام :ًولية األرض

 ٚإٓغٛدات ٚاؿ٢ً  ٚايٓذاص٠ ٚاؿزار٠ ٚغرلٖا.فٓاع١ ا٭رٚات ايظصاع١ٝ ٚ ا٭عًش١  ب( الصياعة:

  ج( التجارة:

 .إهاٌٜٝ ٚا٭ٚطإْؾطت ايضس٬ت ايتذاص١ٜ إٍ ب٬ر اشلٓز ٚؾاصؼ ٚآعٝا ايقػض٣ ٚب٬ر ايؾاّ َٚقض ٚعضؾٛا 

   :لسياسية والعسكريةاة اـاحلي-2

 ه:ــاو احللـأ ( ىظ
 يهٌ َٓٗا أعض٠ سان١ُ. ٬ت إزٕ()رٜٚتهٕٛ ايٓٛاّ ايغٝاع٢ َٔ ر٬ٜٚت فػرل٠ زلٝت  -1

 نإ اؿهاّ ٜطُعٕٛ ؾ٢ ا٭صام٢ اجملاٚص٠ يٝهْٛٛا إَدلاطٛص١ٜ ٚاعع١. -2

 ؾ٢ سهِ ايب٬ر. ٚإًو ٖٛ ٚنًٝ٘سانِ إز١ٜٓ اؿكٝك٢  إعبٛرٜعتدل  -3

 ب( اجليض:
 ا١ُ٥.أٜاّ اؿضب ست٢ أت٢ ايعٗز ا٭ؽٛص٣ ؾأفبشت اؾٝٛـ ر إيظا١َٝناْت اـز١َ ايعغهض١ٜ *

 .ٚايتطٛص ؾ٢ ؾٔ اؿضب ايكتاٍؾ٢ ٚايدلاع١ اَتاط اؾٝؿ ؾ٢ ايعضام بايك٠ٛ *

 ؾ٢ عٗز ًَٛنٗا ا٭قٜٛا٤. ٠ ٚأقاَٛا إَدلاطٛصٜات ٚاعع١ ؾشككٛا بشيو اْتقاصات نجرل*  

 اْكغِ اجملتُع ؾ٢ ايعضام ايكز١ّ إٍ ث٬خ طبكات:      :احلياة االجتماعية-3

 ٚأفشاب ايؾإٔ. --ٚصداٍ ايزٜٔ   -- ٚنباص صداٍ ايزٚي١ --أعٛإ إًو تؾٌُ     :ايطبك١ ايعًٝا -1

 ٚايقٓاع ٚايتذاص.  -- ٚفػاص مباٙ اؾٝؿ ٚاؾٓٛر --تؾٌُ إٛٚؿٌ : ايطبك١ إتٛعط١ -2

 أٚ َٔ ٜغتزٜٕٓٛ ٫ٚ ٜغتطٝعٕٛ ٚؾا٤ رِْٜٛٗ بغبب ايؿكض  -- أعض٣ اؿضب ِٖ: ايطبك١ ايزْٝا -3

 .( ايعبٝز) أٚ ٖٔ هًبٕٛ ٜٚباعٕٛ بعز اختطاؾِٗ َٔ َٛطِٓٗ ا٭ف٢ً                            

 ُٝظٚا باٯراب ايعا١َ ٚاسذلاّ نٌ َِٓٗ يٰخض. :تكايٝزايعارات ٚاي

 نإ يًزٜٔ تأثرل عُٝل ؾ٢ سٝا٠ عهإ ب٬ر ايعضام ايكز١ّ. - ة:ـــاة الدينيــاحلي-4

 ى ُفوس اهعزاقيني؟: احتى املعبد )اهزاقورات( أٌٓية خاصة فعوى

   ٭ْ٘ نإ ٜتٛز ؾٝ٘ إًو ٚتكاّ ؾٝ٘ ايؾعا٥ض ايز١ٜٝٓ.-1

 ٜتعًِ ؾٝ٘ ايٓاؼ ٚتٛرع ب٘ ايغذ٬ت ٚايعكٛر.-2



 

 

 خقا٥ك اؿٝا٠ ايز١ٜٝٓ

 أ ( تعدد املعبودات:
 ٚناْت ٖٓاى َعبٛرات ق١ًٝ ٚأخض٣ عا١َ يًزٚي١. ايٛٛاٖض ايطبٝع١ٝ نايؾُػ ٚايكُض. ايعضامقزؼ عهإ  -1

 ٢ٖٚ صب١ اؿب ٚاؿضب. عؾتاص(إعبٛر٠ )    نبرل إعبٛرات نإ ّجٌ ايغُا٤. )أْٛ( :م اآلهلةأه

   يشيو ٚمعٛا ايطعاّ   ايبعح ٚاـًٛريكزِٜ ؾ٢ ايعضام ا اعتكز عهإ  ب ( االعتقاد فى البعث واخللود:

 ت اؿٝا٠ عٓزِٖ بعز إٛت غاَن١.ٚايؾضاب َع َٛتاِٖ ٚ ناْ                                                  

 ة:ـــاة الفكريــاحلي-5

 

 ايهتابُ
 ٭ٕ نٌ ع١َ٬ تؾب٘ ؽهٌ إغُاص.ص١ٜ )عًٌ( ُاايهتاب١ إغبؽه٬ً خافًا َٔ ايهتاب١ عضؾت  ٛااخذلع*

  ايطٌ ايطض٣.تهتب بأق٬ّ َٔ اـؾب ٜنػ٘ بٗا ع٢ً أيٛاح َٔ  * 

 تزٜٚٔ ايٛثا٥ل ٚايغذ٬ت.ت ٗ اعتدزَ*  

 .ٚأعاطرل ٚققك -- ر١ٜٝٓ ْٚقٛفا -- تاصى١ْٝكٛـ : تضاثا  َٔ ا٭رب  ايعضامتضى يٓا عهإ * اآلداب

   قق١ ايطٛؾإَٔ أؽٗض ا٭عاطرل ايز١ٜٝٓ ايت٢ ٚٗضت ؾ٢ عٗز ايغَٛضٌٜ *  

بضع ايعضاقٕٝٛ ايكزَا٤ ؾ٢ ايعزٜز َٔ ايعًّٛ ناؿغاب ٚايؿًو سٝح صفـزٚا ايٓذـّٛ ٚايهٛانـب    * ايعًىّ

 نا٬ًَ نشيو اٖتُٛا بايطب ٚاشلٓزع١. عٛا تكّٛا سلغًٝاٚٚم* 

 ة: متثلت احلياة الفنية فى:ــاة الفنيـاحلي  

 

 

     ايعُاسَ

 تٓٛعت ؾٕٓٛ ايعُاص٠ َا بٌ بٓا٤ إزٕ ٚإعابز ٚايكقٛص.*

 .بضز بابٌ ايؾٗرلإسز٣ عذا٥ب ايزْٝا ايغبع نشيو  اؿزا٥ل إعًك١( ْبٛخش ْقض)ؽٝز إًو *

  ٣ْٛٓٝ()بتعُرل َز١ٜٓ  اصٜب(شعٓ)اٖتِ إًو ا٭ؽٛص٣ ٚع ا٭ؽٛصٜٕٛ ؾ٢ ايعُاص٠ بض*

 . ؾقُِ ع٢ً إٔ هعًٗا أٌْ ٚأصٚع َٔ بابٌ بابٌإسز٣ عٛافِ ا٭ؽٛصٌٜ بعز إٔ خضب   

     نا٭عٛر ٚايجرلإٚفٛص اؿٝٛاْات  --ُٝظ بايزق١ ٚإٗاص٠  َٚٔ ِاسد٘ ايجرلإ اجملٓش١  -1 ايٓخت

 ١ُُ١ بب٬طات ايكاؽا٢ْ إًْٛإق  

 أبٛاشلٍٛ صاؼ إْغإ ٚدغِ أعز. َجٌ --ثٛص بضأؼ إْغإ با٭دٓش١  ايجرلإ اجملٓش١: -2

ايشطـــِ 
 وايٓكؽ

 ٚايتقٜٛض ع٢ً دزصإ إعابز ٚتؾٝٝز إغ٬ت. بايضعِ ٚايٓكؿاٖتِ عهإ ب٬ر ايعضام ايكز١ّ -1

 ْكؾٛا عًٝٗا ٚقا٥ع اْتقاصاتِٗ ٚصس٬ت ايقٝز.-2

  

 

 

 



 

 

 

 ايغ٪اٍ اؿارٟ عؾض : َاايؿضم بٌ :

 ايضعِ ٚايٓكؿ ٚؾٔ ايٓشت ٗ ب٬ر ايعضام .    -1

 ايهتاب١ إغُاص١ٜ بايعضام ٚايهتاب١ اشلرلٚغًٝؿ١ٝ ٗ َقض . -2



 

 

 اــاسَ فًًٓكًــحل
         

 ؟بالد ايؼاّ َٓز أقذّ ايظٓنيَايٓتآج املرتتبُ عًٌ : قًاّ حلاسات ععًُُ يف  
 َٗب٘ ايزٜاْتٌ ايغُاٜٚتٌ ايٝٗٛر١ٜ ٚإغٝش١ٝ.-1 دـ:

 يعبت رٚصًا ٖاًَا ؾ٢ ْؾض ايزٜٔ اٱع٢َ٬. -2      

 ٚايؿٝٓٝك١ٝ.ناص٠ ا٭صا١َٝ ٚايعُٛص١ٜ اؿنقاّ ؾٝٗا فُٛع١ َٔ اؿناصات  -3      

 ؾًغطٌ ٚيبٓإ اٯٕ. ع٢ً ايؾضٜ٘ ايغاس٢ً يغٛصٜا ٚ أٍٚ َٔ اعتكضٚاِٖ  -:ايفًًٓكًىٕ 

 ةــارة الفيييقيــاحلض
 (.سٝؿا  ـ ـ عها  برلٚت   ـ  أٚداصٜت   بعًبو ـ   دبٌٝ ـ  ـ فٛص    ـ  فٝزا) أػٗش املذٕ ايفًًٓكًُ:*

 ٚؼٝ٘ بٗا عز٠ دظص فػرل٠.*  -- أقُٝت ع٢ً يغإ ٖتز ؾ٢ إا٤ *   ُ ؿًذاَذيٓ

 بٌ إزٕ ايؿٝٓٝك١ٝ ا٭خض٣. ايظعا١َاستًت ٖشٙ إز١ٜٓ َضنظ *  

 تٛيت طعا١َ إزٕ ايؿٝٓٝك١ٝ بعز فٝزا.*  يُٓ ؿىسَذ

 أنغبٗا َٓاع١ مز ايػظا٠. عٛص عِٛٝنإ وٝ٘ بٗا *

 َذيُٓ جبًٌ
 

  نجرل َٔ  سٝح عجض بٗا ع٢ً --َٔ أقزّ إزٕ ايؿٝٓٝك١ٝ ٚأٚثكٗا ف١ً َقض *

 .أزلا٤ ؾضاع١ٓ َقضٌٜأسذاص عًٝٗا ٚ ايتُاثٌٝ إقض١ٜ ايكز١ّ  

 ؾ٢ ايٛطٔ ايعضب٢ ايكزِٜ. ّ إظز١ٜأقز*عجض ؾٝٗا عًٞ 

 تجاسيَذيُٓ أو
  )سأغ ايؼُشا(

 .ايؿٔ ٚايعُضإْايت ؽٗض٠ ع١ُٝٛ ؾ٢ * 

 إس ناْت َٝٓا٤ ّت٧ً بايبنا٥ع ايت٢ تقزص إٍ نٌ اؾٗات. تكزَت ػاصًٜا*

 الفيييقيون وتوشعوه البخرى
 عًٌ: اجتاه ايفًًٓكًىٕ إىل ايبخش؟

  قزٚر إٛاصر ؼزٙ اؾباٍ َٔ ايؾضم.ٚدٛرِٖ ؾ٢ ؽضٜ٘ عاس٢ً مٝل  -1

 اؾٝز٠ ايقاؿ١ يبٓا٤ ايغؿٔ. ا٭خؾابتٛاؾض -2

 ايغاس١ًٝ ايت٢ عاعزت ع٢ً قٝاّ إٛا٧ْ.ايتعاصٜر نجض٠ -3

 بٌ ايؾضم ٚايػضب. إتٛع٘ َٛقع ؾٝٓٝكٝا-4

 مستعمرة قرطاجة
 . تْٛػ اؿاي١ٝأعغٗا ايؿٝٓٝكٕٝٛ بايكضب َٔ َز١ٜٓ    

 ايتكزّ ست٢ أفبشت تٓاؾػ إزٕ ايؿٝٓٝك١ٝ ؾ٢ ايتذاص٠ ٚايٓؾاٙ ايبشض٣. أخشت ؾ٢*      

   ُــاَ ايظًاطًــأواًل: احلً مظاهر احلضارة فى فيييقيا

 .عٔ بعنٗا ايبعض  َغتك١ًناْت إزٕ ايؿٝٓٝك١ٝ ايؾضق١ٝ َٔ ايٓاس١ٝ ايغٝاع١ٝ *

 بِٝٓٗ . ايتٓاؾػر ٚعا نٌ َٓٗا تٗتِ َقاؿٗا ايشات١ٝ إباؽض٠.*ناْت   

إٔ ٜؾهًٛا ٚسز٠ عٝاع١ٝ ٚاسز٠مل ٜغتطع ايؿٝٓٝكٕٝٛ ايؾضق ٕٛٝ 

 .رّكضاطًٝا. ؽب٘ َٚٔ ٖٓا نإ ْٛاّ اؿهِ عٓز ايؿٝٓٝكٌٝ ناْٛا ٜؿنًٕٛ ا٭َإ ٚا٫عتكضاص ايغٝاع٢ 

 فهإ يهٌ َذيُٓ حهىَُ خاؿُ بٗا يرتأطٗا:      

 ز٠ إس ٜغاعزٙ ؾ٢ إراص٠ اؿهِ نٌ َٔ:وهُٗا بايٛصاث١ ٚناْت عًطت٘ َكٝ   سانِ أٚ ًَو: -1

 ِٖ طبك١ ا٭غٓٝا٤. : فًػ ايٓٛاب -3                         ِٖ ١٦ٖٝ َٔ إؾضعٌ.  :فًػ ؽٝٛذ -2

 اؿهِ. ٔ ايشٜٔ نإ شلِ رٚص ؾ٢ إراص٠ ِٖ صداٍ ايزٜ   : ١ــايهٗٓ -4

 ايت٢ اعتُزت ٖشا ايٓٛاّ   ايٓٛاّ اؾُٗٛص٣ ٚخاف١ َز١ٜٓ قضطاد١عضؾت بعض إزٕ ايؿٝٓٝك١ٝ 

 عكطت ع٢ً ٜز ايضَٚإ.َٓش ْؾأتٗا ٚ ست٢       



 

 

 ّ ؟ 6ٗ ايكضٕ  إًو ايباب٢ً ْبٛخش ْقض ايجا٢ْ است٬ٍ ؾٝٓٝكٝاعًٌ :مل ٜغتطع  

 غرل إٔ أعٛاصٖا إٓٝع١ َٓعت٘ َٔ سيو. دـ:             

 ٕٚ استًٗا ايضَٚإ.م.ّ. ٚبعز ث٬ث١ قض332ثِ قاّ اٱعهٓزص ا٭ندل بإست٬شلا عاّ   

 ّ.634ثِ رخًتٗا اؾٝٛـ اٱع١َٝ٬ ٚؾتشتٗا رٕٚ َكا١َٚ تشنض عاّ         

  ُــاَ االقتـاديــثاًًْا: احلً  
 السراعة وتربية احليوان: -1

 فاؿ١ يًظصاع١.َقاطب تشٌٜٛ عؿٛح دباٍ يبٓإ إٍ ب قاَٛا -1

 إٍ سلاٍ أؾضٜكٝا. ايضَإٓدٌٝ ٚايعٓب  ٚارخًٛا ؽذض ٚا٭ؽذاص ناي ايغٍٗٛاٖتُٛا بظصاع١ اؿبٛب ؾ٢  -2    

 .اؽتػًٛا بايقٝزا٭بكاص ٚا٭غٓاّ ٚإاعظ نُا  صبٛا -3    

 :َجٌ ٛا ؾٝٗاتؿٛق      ة:ــالصياع -2

 َٔ ايقٛف ٚاؿضٜض ٚايكطٔ ٚايهتإ. فٓاع١ ايػظٍ ٚايٓغٝر: -1

 ت٢ تعٝؿ ؾ٢ ايبشض.َٔ َار٠ ٓضا٤ َٔ بعض ايكٛاقع اي: فٓاع١ ايجٝاب إظخضؾ١ -2

 ايت٢ عضؾٖٛا َٔ َقض ٚعضعإ َا تؿٛقٛا ؾٝٗا.: ايقٓاعات ايظداد١ٝ -3

 ايت٢ ُٝظت بايزق١ ٚا٫ْغذاّ ٚسغٔ ايشٚم. فٓاع١ ايؿداص: -4

 .ؾ٢ فٓاع١ ا٭عًش١ يٓشاؼ ٚايدلْٚظ ٚاؿزٜز ٚايشٖب ٚايؿن١ ااعتدزَٛا  :يقٓاعات إعز١ْٝ -5

  ارة:ـــالتج -3

 .ِٖعٓز إٛصر ا٭عاع٢ناْت  -2            تذاص٠  ست٢ عٝطضٚا ع٢ً ػاص٠ ايعامل ايبشض١ٜ.ْٗنٛا باي  -1  

 ....عًٌ؟أقُٝت َٛاِْٝٗ عٓز ايض٩ٚؼ ايزاخ١ًٝ ؾ٢ ايبشض. -3

   تأثض عهإ إزٕ ايؿٝٓٝك١ٝ بطبٝع١ َٛقعِٗ ؾأؾارٚا نجرلًا َٔ ايٓكٌ ايتذاص٣ بٌ ايزٍٚ ايهدل٣  دـ: سٝح 

 جٌ: َقض ٚب٬ر َا بٌ ايٓٗضٌٜ ٚب٬ر ايْٝٛإ.َ ايكز١ّ       

:ًًُطهإ املذٕ ايذاخ 

 ٚاستهضٚا ايكٛاؾٌ ايتذاص١ٜ ايت٢ دًبت إٓتذات ايٓكٌ ايدل٣ؽققت ؾ٢ *  

 اٯع١ٜٛٝ ٚا٭ؾضٜك١ٝ إدتًؿ١ إٍ ايبشض ا٭بٝض إتٛع٘.    

:ُيٓؾاطِٗ ايتذاص٣. فا٫ً ايٓكٌ ايبشض٣اؽشٚا طضٜل  طهإ املذٕ ايظاحًًُ فِ قشطاج 

ِٗ أٚ أفــباغ ر اـــاّ َجــٌ ا٭خؾــاب  أٚ إعــارٕ مل ٜكتقــض ايؿٝٓٝكٝــٕٛ ؾــ٢ ػــاصتِٗ عًــ٢ تقــزٜض إــٛا*

 ٚيهِٓٗ تادضٚا أٜنًا ؾُٝا ناْٛا ٜقٓعٕٛ َٔ َٓغٛدات رقٝك١ ٚأٚإ َٚقٓٛعات َعز١ْٝا٭صدٛا١ْٝ 

  ُــاَ ايذيًٓــًا: احلًــثايج 

  ًُخـآف ايذياُْ ايفًًٓك: 

 تكزٜػ ق٣ٛ اـقب ٚايُٓا٤.ٚ -2                                          عبار٠ ايٛٛاٖض ايطبٝع١ٝ. -1       

  تقٜٛض تًو ايٛٛاٖض ٚا٭ؽٝا٤ ؾ٢ ١٦ٖٝ َعبٛرات سات فؿ١ بؾض١ٜ. -3      

.أِٖ املعبىدات عٓذ ايفًًٓكًني 
 ض ايز١ٜٝٓ.فاسب ايه١ًُ ا٭ٍٚ ٚا٭خرل٠ ؾ٢ ؽ٦ٕٛ ايبؾ : إٌٜ -1   

 ايشٟ أفًح ا٭صض.صب اـقب ٚاٱِا٤    :بعٌ -2   

 ٚطٚد١ اٱي٘ بعٌ ٚناْت تؾاصن٘ ؾ٢ ْٝع أعُاي٘. ٚايُٓا٤ اـقب صب١  :عؾتاص-3   

 ؾ٢ ايؾُػ بعز ٖظ١ّ ايؾتا٤. ايك٠ٛ إتذزر٠ّجٌ  أرْٚٝػ )أسٕٚ(: -4  

َضٚص ايظَٔ تطٛص ٚا١ٜ ا٭َض ؾ٢ بز١ بغٝطت ٚنإْ ايؿٝٓٝكٝٛبٗااٖتِ *      ذ:ــاملعاب 

 ايبٓا٤.ٚصٚع١ ٗ ح غا١ٜ ؾ٢ ايؿٔ بٓا٩ٖا يتقب                           

  ُــاَ االجتُاعًــًا: احلًــسابع

 .ايتذاص ا٭غٓٝا٤ ايٛطٜض ٚايٓب٤٬ ٚنباصايه١ٓٗٚ  تؾٌُ   ايطبك١ ايعًٝا: - 1  طبكات اجملتُع ايؿٝٓٝك٢*



 

 

 ٚايقٓاعات ٚإٛٚؿٌ. أفشاب إٗٔتؾٌُ  :ايطبك١ إتٛعط١ -2

 تؾٌُ اـزّ ٚايعبٝز.      :ايطبك١ ايزْٝا -3

   ُـــاَ ايجكافًــًا: احلًــخاَظ 

 :ْؾأ٠ ايهتاب١ ٚاخذلاع اؿضٚف اشلذا١ٝ٥*

 .يتغذٌٝ َا ٜبٝعْٛ٘ َٚا ٜؾذلْٚ٘ ؾ٢ عذ٬تِٗ  ٚع١ًٝ عضٜع١ ٭ْٗا *

 م.ّ. 14َكتبغ١ َٔ ايهتاب١ إقض١ٜ ؾ٢ ايكضٕ  ًاسضؾ 22اخذلعٛا أٍٚ إظز١ٜ عضؾٗا ايعامل َٔ *

   ا٭ظز١ٜ عٔ ايؿٝٓٝكٌٝ بعز إٔ عزيٛا ؾٝٗا ٚأٚصثٖٛا يًضَٚإ ايشٜٔ ْؾضٖٚا ؾ٢ أٚصٚبا   اٱغضٜلأخش *

 ؾدضدت َٓٗا ا٭ظز١ٜ ا٭ٚصٚب١ٝ اؿزٜج١.    

 ؟انتؾاف اٱظز١ٜ ايؿٝٓٝك١ٝ َاْتا٥ر:-

 ٢ ٚايجكاؾ١ ٚاؿناص٠ ؾ٢ ؽت٢ أصدا٤ ايعامل.نإ ي٘ ايؿنٌ ا٭ندل ؾ٢ ْؾض ايٛع دـ:

  ُــاَ ايفًٓــًا: احلًــطادط 
 اسَ:ــايعُ -1

 .عٛاص ايك٬ع ٚاؿقٕٛ ٚا٫َجٌ بضع ايؿٝٓٝكٕٝٛ ؾ٢ ؾٔ ايعُاص٠ ٚطخضؾتٗا * 

 َجٌ ايبكاٜا ايت٢ عجض عًٝٗا ؾ٢ َز١ٜٓ أٚغاصٜت يكقض مدِ طٜٓت أعُزت٘ بايؿن١. ايكقٛص:*

 كاٜاٖا ع٢ً َز٣ ُهٔ إٗٓزعٌ ايؿٝٓٝكٌٝ َٔ ؾِٓٗ.تزٍ ب  :إعابز*

  ىٕ:ــايفٓ -2   

 ٚٚٗض سيو ؾ٢ تٛابٝت صا٥ع١ ايٓكٛـ.  ايٓكؿ ٚايٓشت: -1      

 ؾقٓعٛا ايعكٛر ٚاـٛامت ٚا٭قضاٙ ٚا٭عاٚص َٔ ايشٖب ٚايؿن١ ٚا٭سذاص ايج١ُٓٝ. آٖٛتكا  :اُؿًٞ -2 

 

 

 

 



 

 

 ا ــع آطًـَشٍ ـاملـاسّ ـٌ احللـايتىاؿ
   آطًا حنىايتىاؿٌ احللاسّ  َعابش 

 .بشض ا٭ٓض طضٜل عاسٌ اي-3         طضٜل عاسٌ ايبشض إتٛع٘-2         طضٜل ؽب٘ دظٜض٠ عٝٓا٤-1

 ٔــاسّ َع بالد ايٓٗشيـٌ احللـثاًًْا: َـش وايتىاؿ
 نٌ َٔ َقض ٚايعضام.ص٠ ؾ٢ آٖاى تؾاب٘ نبرل ؾ٢ َٛاٖض اؿن *  

 اؿٌ احللاسّ بني َـش وبالد ايشافذئمنارج ايتى
 ايتىاؿٌ ايظًاطِ:

  ْٚتر عٔ سيو أٜنا:*إْتٗت َعضن١ قارـ بتٛقٝع َعاٖز٠ ع٬ّ بٌ صَغٝػ ايجاْٞ ًَٚو خٝتا ٗ ا٭ْامٍٛ .. 
  ) بض صَغٝػ (اعهٔ ايعضٚؼ ٗ َز١ٜٓ  -2     ع٬ق١ َقاٖض٠ ؾتظٚز صَغٝػ ايجاْٞ َٔ إب١ٓ ًَو اؿٝجٌٝ -1

  مُٔ آشل١ بضَغٝػ ٭ْٗا ناْت تعبز ٗ خٝتا .  عؾتاصعٌ صَغٝػ اٱشل١ د -3    
 ايتىاؿٌ االقتـادّ:

 ٚايزيٌٝ عًٞ سيو :...ناْت ٖٓاى ع٬قات ػاص١ٜ بٌ َقض ٚب٬ر ايٓٗضٜٔ.*    

 ٠ َشاؾ١ٛ اؾٝظ٠ ٚايت٢ تٓت٢ُ إٍ سناصت٢ضطعجض عًٝٗا ؾ٢ د أصبع١ٝ١ أعطٛاْختاّ أ ٚدٛردـ: 

 ؾ٢ ايعضام ايكزِٜ. ( ْٚز٠ ْقض ايٛصنا٤ )             

 ايتىاؿٌ ايجكافِ وايفِٓ:
 ْٛاّ اشلضّ إزصز ؾ٢ بٓا٤ َعابزٖا  أخشت ب٬ر ايٓٗضٜٔ عٔ َقض:*

 ؾٔ صعِ اؿٝٛاْات اجملٓش١ ٚاعتدزاّ ا٭ختاّ َجٌ اـتِ إًه٢   أخشت َقض عٔ ب٬ر ايضاؾزٜٔ:*

 .19 يًؿضعٕٛ )سٛص قب( ا٭عض٠                                                         

 ايتىاؿٌ االجتُاعِ وايذيِٓ:
 بعز إٛت. ايبعح ٚاؿٝا٠ا٫عتكار ؾ٢  َجٌإقضٌٜ  عتكزاتتأثضت ب٬ر ايٓٗضٜٔ َ *  

 .َٔ ب٬ر ايٓٗضٜٔ إٍ َقض طَٔ إًو صَغٝػ ايجا٢ْ  عؾتاص اْتكًت عبار٠ *  

 اــًًٓكًش وفـاسّ بني َــٌ احللـأواًل: ايتىاؿ
 )يبٓإ ٚعٛصٜا سايٝا(ؽضم ايبشضإتٛع٘  عاسٌعهٓٛا  ٚؾ٢ ايتاصٜخ. أٍٚ أ١َ عض١ٜنإ ايؿٝٓٝكٕٝٛ *

 .قاعزت٘  ايُٝٔ َٚقضمًع٘ ا٭ٜغضٚ  ايعضاممًع٘ ا٭ّٔ ب٬ر ايش٣ ٜتهٕٛ استًٛا صأؼ إجًح اؿناص٣:*

 ؟إتٛع٘ بٌ ايؾضم ٚايػضبَٛقع ؾٝٓٝكٝا * َاْتا٥ر :

 .ٗا دغضًا يٓكٌ ايتأثرلات ايجكاؾ١ٝ يًشناصات ؾ٢ ايعقٛص ايكز١ّ دعً -1دـ: 

 ايكٝاّ بزٚص ايٛعاط١ ايتذاص١ٜ بٌ ايؾضم ٚايػضب. -2        

 منارج َٔ ايتىاؿٌ احللاسّ بني َـش وفًًٓكًا:
 ايتىاؿٌ ايظًاطِ وايعظهشّ:

 ...عًٌ ؟..قاّ إقضٜٕٛ ايكزَا٤ بايعزٜز َٔ اؿ٬ُت ايعغهض١ٜ إٍ عٛصٜا ٚيبٓإ*

 يًغٝطض٠ عًٝٗا ٚدعًٗا ٚسز٠ ٚاسز٠ ُجٌ خ٘ ايزؾاع ا٭ٍٚ عٔ اؿزٚر إقض١ٜ. دـ: 

 اْؾأٚا ايعزٜز َٔ ايك٬ع ٚاؿقٕٛ اؿضب١ٝ بٗا. *

 ؾ٢ َعضن١ فزٚ يًكنا٤ ع٢ً أعزا٥٘. )ؼتُػ ايجايح(اؽذلى ايؿٝٓٝكٕٝٛ َع إًو  *

    ْتر عٔ سيو...٠ ايز١ٜٝٓ ٚتضى ايؾ٦ٕٛ ايغٛص١ٜايش٣ صنظ اٖتُاَ٘ ع٢ً ْؾض ايزعٛ أخٓاتٕٛٚؾ٢ عٗز *

 ٚفٌ ْؿٛس َقض ٖٓاى إٍ اينٝاع تكضٜبًا. إٔ     

 أخش ع٢ً عاتك٘ تعظٜظ ايٓؿٛس إقض٣ ؾ٢ عٛصٜا.  صَغٝػ ايجا٢ْإ٫ إٔ إًو *

 .... اؿٝجٌٝايت٢ عكزٖا صَغٝػ ايجا٢ْ َع  إعاٖز٠بعز * 

 قض١ٜ ٚتزعُت ايق٬ت ايتذاص١ٜ بٌ َقض ٚؾٝٓٝكٝا.ًٚت إزٕ ايؿٝٓٝك١ٝ ؼت ايغٝطض٠ إ    

 ادّـٌ االقتــايتىاؿ  
 دزٜز٠ شلا .....عًٌ؟ع٢ً ؾتح اعٛام سضفت َقض*

 يبٝع َٓتذاتٗا ٚاعترلار خؾب ا٭صط َٔ ؾٝٓٝكٝا ايش٣ اعتدزّ ؾ٢ َكابض إًٛى ٚفٓاع١ ايغؿٔ.  

   ١40 أصعٌ أعط٫ًٛ عضًٜا َهْٛا َٔإٍ إٔ إًو عٓؿضٚ َ٪عػ ا٭عض٠ ايضابع )سذض بايضَٛ(ٜؾرل  *

 صط َٔ يبٓإ.ا٫ عؿ١ٓٝ ٱسناصخؾب     



 

 

 .عٗز ايزٚي١ اؿزٜج١طارت ايع٬قات ايتذاص١ٜ بٌ َقض ٚؾٝٓٝكٝا خاف١ ؾ٢  *

 عًٌ؟...   ببشاص٠ ؾٝٓٝكٌٝ يًزٚصإ سٍٛ أؾضٜكٝا اٚ(ه)ْأعتعإ إًو *

 خ عٓٛات.٫نتؾاف أعٛام دزٜز٠ ٚاعتُضت ايضس١ً سٛاٍ ث٬ دـ: 

 ايتىاؿٌ ايجكافِ وايفِٓ:  
 َٔ ْؾض ايجكاؾ١ إقض١ٜ ٖٓاى. ٛاُهٓ ػاص َقضٌَٜجاب١ َٓطك١ َقض١ٜ ٜغهٔ بٗا  دبٌٝناْت *

 إقض١ٜ ٚاؽشٚا ؽعاصا سا طابع َقض٣ ٭َاصتِٗ. باشلرلٚغًٝؿ١ٝنإ اؿهاّ ٜهتبٕٛ أزلا٤ِٖ *

 إغ٬ت إقض١ٜ. ٚعزر َٔ ُجاٍ فػرل ٭ب٢ اشلٍٛعجض ؾ٢ برلٚت ع٢ً *

 تًك٢ اين٤ٛ ع٢ً ايؿذل٠ ايت٢ َات ؾٝٗا إًو آَُشات ا٭ٍٚ ٚتٍٛ إًو عٓٛعضت ا٭ٍٚ اؿهِ  قق١ ع٢ٖٛٓ*

 خؾ١ْٛ طباعِٗ.ٚ سٝا٠ ايبزٚ ٚسٝح تقٛصايكق١ اؿٝا٠ ؾ٢ ب٬ر عٛصٜا     

 ايتىاؿٌ االجتُاعِ وايذيِٓ:
 عٓز ايؿٝٓٝكٌٝ   عارات ايزؾٔؾ٢  سيو ٚٗضٚ تأثض ايؿٝٓٝكٕٝٛ بأؾهاص إقضٌٜ َٚعتكزاتِٗ*   

 ع٢ً ٚدٛر ؾهض٠ ا٫عتكار ؾ٢ ايبعح ٚاؿٝا٠ بعز إٛت  ٜزٍ ٚمع ايطعاّ ٚايؾضاب َع إتٛؾ٢ *    

 إي٘ اـرل عزٚ إي٘ إٛت   ا٭ي٘ )بعٌ(نشيو فٛص ايؿٝٓٝكٕٝٛ ايهؿاح بٌ اـرل ٚايؾض ؾ٢ قق١ *  

 إقض١ٜ(. ٢ٖٚ تؾب٘ قق١ )إٜظٜػ ٚأٚطٚصٜػ ٚعت    

 
 

 



 

 

 إــاسَ ايشوَـإ وحلـاسَ ايًىْـحل              
 

 ُ )اإلغشيكًُ(ـــًْ اسَ ايًىْاـاحلل            
 . اأٚصب صات ايؾضم ايكزِٜ ْٚؾضٖا ؾ٢ع٢ً ايتٛافٌ َع سنا ا٭غضٜليب٬ر  إٛقع اؾػضاؾ٢عز عاـ 1

  .قزّ سناصات إٓطك١أبٗا ص٣ ؾٓؾأت شلشا ايتٛافٌ اؿنا عدلإ نضٜت ٚقدللناْت دظٜضت٢ -2

 .رل ؾ٢ قٝاّ اؿناصات ايػضب١ٝ نبيتهٕٛ سناص٠ ناْت شلا أثض اْتكًت إٍ ب٬ر ايْٝٛإ -3

  شَ ــحلاسَ جضي-1
   ُــنشيت املًٓىي  

 اصتبطت باؿناص٠ إقض١ٜ ٚتأثضت بٗا، *

      ( َٝٓٛؼ)٭ٕ نٌ ًَٛنٗا نإ وًُٕٛ يكب  با١ْٕٝٛٓٝزلٝت *

  حلاسَ َذيُٓ  -2 
 ُـــأطربط     

 .ايكض٣ ايقػرل٠ْؾأت إعدلط١ باْزَاز عز َٔ *

ّ عضؾت *  ٍاَـٔ أدـٌ إعـزار َـٛاطٌٓ قـارصٜٔ عًـ٢ ايكتـ         بٓٛاَٗا ايعغهض٣ ايقـاص

 .....اْعهػ ٖشا ايٓٛاّ ؾ٢ ايذلب١ٝ ع٢ً ناؾ١ فا٫ت اؿٝا٠ ٚ*

  حلاسَ َذيُٓ  -3
 اـــأثًٓ      

 .ايزّكضاط٢عضؾت أثٝٓا بٓٛاَٗا ٚ( هااتٝ)ْؾأت راخٌ إقًِٝ *

 غهإ ؾٝٗا َٚغتٜٛاتِٗ ا٫دتُاع١ٝخت٬ف ْؾاٙ اي٫ رٟٚأ بتٓٛعٗا اؾػضاؾ٢ُٝظت *

 إ ـاَ فِ بالد ايًىْــح احلًـَالَ
ة:ــالسراع-1       :انــة فى بالد اليونـاة االقتصاديـاحلي 

  .% ؾك20٘تبًؼ  ايت٢أرصى ايْٝٛإْٝٛ إٔ عًِٝٗ اعتػ٬ٍ ا٭صام٢ ايغ١ًٝٗ *

 ٚأصض يًُضاع٢.  --  ٚأصض يٮؾضار  --- قطاعات نبرل٠ ث٬ث١ اقغاّ :  اْكغُت ا٭صام٢ ايظصاع١ٝ إٍ*

 ؿاداتِٗ يًشَٛٗا ٚأفٛاؾٗا ٚأيباْٗا. بايجض٠ٚ اؿٝٛا١ْٝاٖتِ ايْٝٛإْٝٛ *

 أِٖ ايقٓاعات:الصياعة: -2

 ا٭ٚا٢ْ ايؿداص١ٜ.ٚ ايٓبٝش -- ٓاع١ طٜت ايظٜتٕٛف ٚيطبٝع١ ب٬ر ايْٝٛإ اؾػضاؾ١ٝ  فٓاع١ ايغؿٔ*

 عًٌ؟            تعتدل أِٖ إٛاصر ا٫قتقار١ٜ  التجارة:-3

 . ؾ٢ ب٬ر ايْٝٛإ إٍ قطات ػاص١ٜ ١َُٗ يتبارٍ ايغًعٞ ؼٍٛ إٛاْ  -1

 سزخ تبارٍ ػاص٣ بٌ ايْٝٛإ ٚب٬ر ايؾضم. -2

 ا٭قُؾ١ ٚاؿبٛب َٔ َقض ٚعٛصٜا. :أِٖ ايٛاصرات *  ٚايظٜٛت.ايضخاّ ٚإعارٕ ٚايٓبٝش  :أِٖ ايقارصات*

 ةــة أسربطـة فى مدينــاة السياسيـأوالً: احلي 

 َاْتا٥ر سيو؟قاَت اؿٝا٠ ايغٝاع١ٝ ؾ٢ اعدلط١ ع٢ً ايٓٛاّ ايعغهض٣ ايقاصّ.*  

 .إكزٌْٚٝ ع٢ً ٜز م 4ّعاّ ست٢ عكطت ؾ٢ ايكضٕ 300ُهٓت َٔ ايغٝطض٠ ع٢ً ب٬ر ا٭غضٜل ٕز٠  دـ:  

 تطور ىظاو احلله فى أشربطة:    

 شلُا عًط١ إع٬ٕ اؿضب ٚقٝار٠ اؾٝؿ.ٚ  َٔ أندل أعضتٌ ؾ٢ إز١ٜٓ ٜٓتدبإ َز٣ اؿٝا٠* املًهإ*

 نإ ٜضأعإ اشل١٦ٝ ايكنا١ٝ٥ ٚإٛانب ايز١ٜٝٓ.ٚ*  

اجلُعًُ *
 ايؼعبًُ

 .ؾ٢ ايؾٗضهتُع َض٠ ٚاسز٠  * 

 يكٛاٌْ ايت٢ ٜعضمٗا فًػ ايؾٝٛذ.ابضؾض أٚ قبٍٛ ٜكتقض رٚصٙ ع٢ً ايتقٜٛت *

دلًــــع *
 ايؼًىخ

  ث٬ثٌ عنًٛا.عنٛا باٱماؾ١ إٍ إًهٌ ؾٝهٕٛ عزر أعنا٥٘  28ٜتهٕٛ َٔ * 

 تؾضٜع ايكٛاٌْ َٚٓاقؾتٗا. :عًطت٘ٚ *عاَا. 60ٜٓتدبٕٛ َز٣ اؿٝا٠ َٔ إٛاطٌٓ ايشٜٔ بًػٛا *

ــاْ * ايشقب
 ايؼعبًىٕ

  َٓتدبٕٛ عًٜٓٛا ُٕاصع١ عًطات تٓؿٝش١ٜ ٚقنا١ٝ٥ َٚضاقب١ ايغًٛى   ٔغ١ أعنا٤ِٖ *

 ٚا٭خ٬م ٚسؿٜ ا٭َٔ.  

 ايعؾضٜٔ َٔ ايضداٍ ٚايٓغا٤يهٌ َٔ بًؼ عٔ  قٛص اؿٝا٠ ؾ٢ أعدلط١ٖٛ * اجلًؽ*



 

 

 اـة أثييـة فى مدييــاة الصياشيـثاىيًا: احلي
    ايش٣ اَتًو ناؾ١ إٛاصر ا٫قتقار١ٜ   صعتكضاط٢ا٫ثِ ايٓٛاّ  إًه٢ قاَت ؾ٢ بزا١ٜ ا٭َض ع٢ً ايٓٛاّ* 

 ٖا أر٣ إٍ طٜار٠ ايؿكض........  إز١ٜٓ  ؾ٢    

 ..... َاْتا٥ر سيو؟بجٛص٠ مز ٖشا ايٓٛاّ ايغهإ  قاّ*

 ا أر٣ إٍ تطٛص ْٛاّ اؿهِ إٍ ايزّكضاط١ٝ ؾ٢ أثٝٓا.ٖ ِٗ ٝتاّ بتكزِٜ بعض اؿًٍٛ يذلمقاّ اؿه دـ:

 ة فى أثيياـتصريعياإلصالحات ال
 م.ّ(: 593 – 594) اــِ أثًٓــىٕ حانــات طىيـ: تؼشيعأوال

   تٛؾرل ؾضل عٌُ يًعا١َ -2.                                                        تؾذٝع ايعٌُ ٚاٱْتاز -1

   .اؿؿ٬تقضٚؾات ؼزٜز سز أقق٢ ٕ -4        .                                                              إعكاٙ ايزٜٕٛ -3

ِعؾض عٓٛاتبعز إٔ أخش عٗزًا ع٢ً ا٫ثٌٓ با٫يتظاّ بتطبٝل إف٬سات٘ ٕز٠  ؽ٢ً عٛيٕٛ عٔ اؿه     

 ٚعاؾض إٍ َقض يٝطًع ع٢ً سناصاتٗا ٜٚغتؿٝز َٔ إلاطاتٗا.      

 م.ّ(: 428 – 467ا )ــِ أثًٓــع حانـش بشنًًـ: عـًًْاثا
 بضنًٝػ(.)ت ايزّكضاط١ٝ ؾ٢ أثٝٓا سصٚتٗا ؾ٢ عٗز بًػ -1

 قاّ بايعزٜز َٔ اٱف٬سات. ٚاْنِ إٍ ايعا١َ صغِ نْٛ٘ َٔ أعض٠ غ١ٝٓ.-2

 ٢ٖ ايغبٌٝ ٫صتكا٤ ايؾعب ا٭ث٢ٓٝ. ايذلب١ٝ ا٫دتُاع١ٝ ايغ١ًُٝنإ َ٪َٓا بإٔ -3

 مب تؿغض: ايزّكضاط١ٝ ؾ٢ أثٝٓا مل تهٔ نا١ًَ؟

 ٫ٚ هٛط يًعبٝز أٚ ا٭داْب ا٫ؽذلاى ؾٝٗا. يٮسضاص ؾك٘ٛم ا٫ْتداب١ٝ ٚايتؾضٜع١ٝ دعًت اؿكٯْٗا -1دـ: 

 َٔ َباؽض٠ سكٛقِٗ ايغٝاع١ٝ ٚايتؾضٜع١ٝ. سضَت ايٓغا٤ -2            

 ؟ اؿٝا٠ ايزّكضاط١ٝ ايت٢ عاؽتٗا أثٝٓاَاْتا٥ر 

 .ايؿهض ٚاٱبزاعيًغهإ سض١ٜ  أتاست -1دـ 

 . ايؿ٬عؿ١ ٚإؿهضٜٔؿٕٓٛ ٚاٯراب ٚايعُاص٠ ٚٚٗٛص تؿٛقت أثٝٓا ؾ٢ اي -2      

 ب٬ر ايْٝٛإ ؾ٢ ايؿذل٠ َا بٌ ايكضٌْ اـاَػ ٚايضابع قبٌ ا٬ٕٝر ؾ٢ ناؾ١ اجملا٫ت. أفبشت صا٥ز٠ -3      

 ان:ــر على بالد اليوىــا تصيطــمقدوىي 
 م.ّ.441عاّ  سضٚب بٌ أثٝٓا ٚأعدلط١بعز َٛت ايظعِٝ بضنًٝػ ْؾأت -1

 معـ إزٕ ايْٝٛا١ْٝ. ْتر عٓٗا.... سضٚب ايبًٝٛبْٛٝظ()عضؾت باعِ -2

 إكز٢ْٚ َٔ ؾضض سهُ٘ بايك٠ٛ ع٢ً ب٬ر ايْٝٛإ نًٗا. ؾًٝٝب ايجا٢ُْهٔ -3

   ٚنإ   اٱعهٓزص ا٭ندلساٍٚ إقٓاعِٗ بتٛسٝز ايقـ ؼت صاٜت٘ ٕٛاد١ٗ ايؿضؼ ٚبعز ٚؾات٘ خًؿ٘ ابٓ٘ -4

 عُضٙ عؾضٜٔ عاًَا.    

  ٖٚظّ ايؿضؼ ثِ اػ٘ إٍ ايؾضم يٝغٝطض ع٢ً اي٫ٜٛات  (ايعامل ٚطٔ ٚاسز)ز غاطًٜا يٝشكل َبزأ خض-5

 ايؿاصع١ٝ ؾ٢ عٛصٜا َٚقض يٝهٕٛ إَدلاطٛص١ٜ ْٜٛا١ْٝ.    

 انــفى بالد اليوى لديييــةاة اـثالجًا: احلي
 .ايكاعِ إؾذلى بِٝٓٗ ايزٜٔ ٕبايضغِ َٔ اخت٬ف ايِٓٛ ايغٝاع١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ بٌ إزٕ ايْٝٛا١ْٝ إ٫ أ-1

 ا ٜٛدٗٗا.٣ ايطبٝع١ ٚطعُٛا إٔ يهٌ َٓٗا أشلَٔ ايْٝٛإْٝٛ بكٛآ -2

 ٭ٚيُٝبٛؼاناْٛا ٜعتكزٕٚ إٔ أعض٠ اٱشل١ تكِٝ ؾٛم ق١ُ دبٌ  -3

 ٚدعًٖٛا ع٢ً فٛص٠ ايبؾض.     

 نبرل اٯشل١. ()طٜٛؼنإ أِٖ ٖشٙ اٱشل١  -4

 .ٛانب اؾٓا٥ظ١ٜ ٚا٭ْاؽٝز ٚايكضابٌطكٛعا ر١ٜٝٓ َتعزر٠ نإ ٛاعضؾ -5

  ٚاعتعاْٛا بإٛعٝك٢ ؾ٢ تًو ايطكٛؼ. اعتكزٚا ؾ٢ ايغشض -6



 

 

 انــة فى بالد اليوىــاة الفلريـ: احليرابعا
ُــأواًل: ايفًظف 

 ايْٝٛا١ْٝ َٔ أعِٛ َا تضن٘ ايْٝٛإْٝٛ يًؿهض اٱْغا٢ْ ؾكز أعًُٛا عكٛشلِ ؾ٢ايؿًغؿ١ تعتدل *

 َٚٔ أؽٗض ؾ٬عؿ١ ايْٝٛإ.اؿٝا٠ ٚايتعضف ع٢ً أعضاص ايهٕٛ  ؼًٌٝ َؾه٬ت    

 .ؾ٢ نٌ ؽ٧ أعُاٍ ايعكٌسٝح تكّٛ ؾًغؿت٘ ع٢ً *      شاطــطك

 بايطابع ايع٢ًُ ؾ٢ ايتؿهرل.تتغِ َزصع١ أؾ٬طٕٛ * ىٕــأفالط

 .أعػ َزصع١ تعتُز ع٢ً ايؿهض ايتاصى٢ ٚعًِ ا٭سٝا٤ * ىــأسطط

 ٭ْ٘ عح ؾ٢ نجرل َٔ ايعًّٛ إٍ داْب ايؿًغؿ١ عًِ ا٭ٍٚإ ٚقز أطًل عًٝ٘ ايعضب*  

 ًْخــاسيـًا: ايتـثا 
عًـ٢   ٠تطٛصت ايهتاب١ ايتاصى١ٝ َٔ ؽعض ا٬ٕسـِ إعتُـز عًـ٢ ا٭عـطٛص٠ إٍ ايهتابـ١ ايتاصىٝـ١ إعتُـز       *

 َٚٔ أؽٗض ٖ٪٤٫ إ٪صخٌ:اؿكا٥ل ٚؼًًٝٗا.

  ....بأب٢ ايتاصٜخيكب * ايشٟ  ٖريدوت

  ؾ٢ ايتاصٜخ ايعاّ()أعِٛ إ٪صخٌ ؾ٢ ايكضٕ ايجا٢ْ م.ّ. ٚأؽٗض َا نتب٘ نتاب *   ىغًبًبىي

 ٚنتب نجرلًا عٔ َقض ٚخاف١ ؾ٢ ايعقض ايبط٢ًُ.    

 َٓ٘ 17دظ٤ًا ٚؼزخ عٔ َقض ؾ٢ اؾظ٤  17ٜٚتهٕٛ َٔ  ()اؾػضاؾٝاَقض ٚأيـ نتاب٘ طاص* اطرتابىٕ

ًا: اآلدابـثايج 

 ٚاْكغِ إٍ:أِٖ ا٭رب عٓز ايْٝٛإ  ايؾعضٜعز       .بايجضا٤ ٚايتٓٛعايْٝٛا٢ْ ُٝظ ايذلاخ ا٭رب٢ *  

 ايجكاؾ٢ ايبطٍٛ يًْٝٛإ  ايؿنٌ ؾ٢ ْؾض ايذلاخ ٚي٘ ٖىَريوغش١ُ ا٭يٝاس٠ ٚا٭ٚرٜغا يًؾاعضًَ َجٌ:ا٬ٕسِؽعض -1

 )اصخًٝٛخػ(.ٜتنُٔ اؿُاؼ ٚايػظٍ ٚايضثا٤ َٚٔ أؽٗض ؽعضا٥٘   :ايؾعض ايػٓا٢٥-2

ىّــًا: ايعًـسابع 

 إقض١ٜ. ٠يهجرل َٔ أفٍٛ ايعًِ َٔ  اؿناصاعتُز ايْٝٛإ ا-1

  .ْٛضٜات ع١ًُٝلشٛا ؾ٢ ؼٌٜٛ ايهجرل َٔ ػاصب إقضٌٜ إٍ -2

 ايطب.تكزَت ايعًّٛ ؾ٢ ايعقض ايشٖب٢ ٭ثٝٓا خاف١ -3

 سغاؼ.ٖٛ إتشهِ ؾ٢ نٌ أعنا٤ اؾغِ ٖٚٛ َضنظ اٱ (إخ)تٛفٌ ايْٝٛإ إٍ إٔ -4

 ٖٛ ايش٣ ٜنخ ايزّ ؾ٢ ايؾضاٌٜ. (ايكًب)عضؾٛا إٔ -5

  .ٚنإ ٜطًل عًٝ٘ أبٛايطب  ( أبٛقضاٙ ):أؽٗض أطبا٤ ا٭غضٜل-6

إـُ فِ بالد ايًىْـُ وايشياكًـاَ ايفًٓـًا: احلًـطادط 
 :املعابد  اسَ:ــأواًل: ايعُ

  ت٢ ٚفًت إٍ َغت٣ٛ صؾٝع َٔ ايؿٔس تطٛصت ثِبزا١ٜ ايٚناْت بغٝط١ ؾ٢  ايْٝٛإبعُاص٣ َْؾاٙ أِٖ *

  م.ّ.  447ؾ٢ عاّ  ا٭نضٚبٍٛع٢ً ق١ُ  بضنًٝػايش٣ أقاَ٘ ايظعِٝ  ٕٓٛ(َعبز ايباصث)َٚٔ أؽٗض إعابز *

 .ق١ُ تطٛص ايعُاص٠ ايْٝٛا١ْٜٝٚعتدل  أثٝٓا اٱشل١يعبار٠     

 طٜٛؼ. ُجاٍات٘: أعِٛ ألاط  عُٝز ايٓشاتٌ ؾ٢ ايعامل ايْٝٛا٢ْ. ؾزٜاؼٜعز :تـايٓخًا:ـثاًْ

 ُــاب األويًُبًــًا: األيعـثايج
  َٚٔ ثِ ؾكز  أٚيُٝبٝاؾ٢ قض١ٜ ٚسيو  ؾٝٗا نٌ إزٕ ايْٝٛا١ْٝ  تؾذلى ْٛإ َباصٜات صٜام١ٝ أقاّ ايٝ-1

 زلٝت تًو إباصٜات با٭يعاب ا٭ٚيُٝب١ٝ.  

 ّ.م.776أٍٚ رٚص٠ يٮيعاب ا٭ٚيُٝب١ٝ عاّ انتغبت أ١ُٖٝ تاصى١ٝ ٚأقُٝت  -2

 ست٢ أٚقؿٗا أسز أباطض٠ ايضَٚإ.أيـ عاّ ًٚت ايزٚصات ا٭ٚيُٝب١ٝ تكاّ ١ٕ تظٜز ع٢ً  -3

 ؾ٢ ْٗا١ٜ ايكضٕ قبٌ إام٢ يٝؾذلى ؾٝٗا ناؾ١ رٍٚ ايعامل. زثِ ٚٗضت َٔ دزٜ -4



 

 

 

 



 

 

 ةــمصر حتت احتالل البطامل                                        
 دخىٍ األطهٓـذس َـــش :

  َٔ َقض ٖزؾا ي٘   ؾذعًت آعٝا ايقػض٣ ٚعٛصٜا ٚؾًغطٌ ايؿضؼ ؾ٢ اٱعهٓزص ا٭ندل ع٢ً إْتقض*

 .ايغٝطض٠  ٚ  ؿهُ٘اي٫ٜٛات ايؿاصع١ٝ  ٫عتهُاٍ إخناع                               

 ٕ اٱَدلاطٛص١ٜ إكز١ْٝٚ.م.ّ. ٚنٛ 332عًٝٗا عاّ ؾتكزّ ظٝؾ٘ إٍ َقض ٚعٝطض*  

 سكاْ ايؼعب املـشّ:وإألنرب اإلطهٓذس ا 
 )إَٔٛ(.قزّ ٤٫ٚٙ يًُعبٛرات إقض١ٜ ٚع٢ً صأعٗا  -1

 أبك٢ ع٢ً ايِٓٛ اٱراص١ٜ إقض١ٜ.-3                                    عاٌَ إقضٌٜ َعا١ًَ سغ١ٓ. -2

ٓؾاصٚؼ ٗ ايبشض تغُٞ دظٜض٠ ٚ قض١ٜ صاقٛر٠ بضرّ إا٤ بٌقاّ ُ:ــاْ اإلطهٓذسيـب . 

 َز١ٜٓ اٱعهٓزص١ٜ؟اٱعهٓزصمب تؿغض: بٓا٤ *   

  تهٕٛ َضنظًا يٓؾض اؿناص٠ اٱغضٜك١ٝ ؾ٢ ايعامل.-2             تشٌُ ازل٘.ي-1

 يتزعِٝ عٝطضت٘ ع٢ً ايبشض إتٛع٘. تهٕٛ قاعز٠ عض١ٜ-3

 درــاة اإلسكنـوف
 ؿضب ايؿضؼ. اٚإػ٘ ؽضق م .ّ 331زص َقض عاّ عهٓزص١ٜ غارص اٱعهٓٲبعز ؽطٝط٘ ي -1

    0ّم 323ؾ٢ عاّ تٛ ٚ ست٢ ٚفٌ إٍ سزٚر اشلٓزأ٬َنِٗ ٢ عً اعتٍٛٚعًِٝٗ ؾ٢ ايعضام ٚإٜضإ اْتقض -2

 تأسيس دولة البطاملة فى مصر
 َاْتا٥ر سيو؟ بعز ٚؾا٠ اٱعهٓزص مل ٜهٔ ي٘ ٚصٜح يًعضـ. *: 

 .ؾُٝا بِٝٓٗ اٱَدلاطٛص١ٜ ٚتكازلٛا  م.ّ 323  َ٪ُض بابٌادتُع قار٠ دٝؿ اٱعهٓزص ؾ٢  -1دـ: 

 م.ّ.305ايش٣ أعًٔ ْؿغ٘ ًَهًا عًٝٗا عاّ  (ٛؼ بٔ ٫دٛؼُٝبطً)ناْت َقض َٔ ْقٝب  -2      

 اشلًٝٓٝغت١ٝ.ٚايْٝٛا١ْٝ عضؾت باعِ  اؿناص٠ إقض١ٜ ا سناص٠ ػُع بٌقاَت بٗٚ رٚي١ ايبطا١ٕبزأت  -3      

 ُــاسَ اهلًًًٓظتًـجىاْب احلل
ةــاالقتصادي اةـ: احليأوال 

 تًعب رٚصًا َ٪ثضًا ؾ٢ عٝاعات ايعامل.ييتهٜٛٔ رٚي١ ق١ٜٛ  دـ:         بايٓٛاّ ٌاقتقارٟ ..عًٌ؟ ايبطا١ٕ إٖتِ-1

 ٓاس٢ اؿٝا٠ ا٫قتقار١َٜهاْت ايزٚي١ تغٝطض ع٢ً أِٖ ؾْٛاّ ا٫ستهاصاقتقار ق٣ٛ ؾطبكٛا تطًب ٖشا -2

 عّ طزيق :.اصٖا ايضنٝظ٠ ا٭ٍٚ ي٬قتقار إقض٣اٖتِ ايبطا١ٕ بايظصاع١ باعتب ايضساعُ:( 1) 

 اعتق٬ح َغاسات نبرل٠ َٔ ا٭صام٢. -2           إف٬ح ْٛاّ ايض٣ ٚؽل ايكٓٛات ٚإقا١َ اؾغٛص.-1  

 ايغاق١ٝ ٚايطٓبٛص.اعتدزاّ ٚعا٥ٌ ايض٣ اؿزٜج١ َجٌ -3

 يًشؿاٚ ع٢ً دٛر٠ ا٭صض ٚخقٛبتٗا. ايزٚص٠ ايظصاع١ٝاتبعٛا ْٛاّ -4

 ايعٓب ٚايتٌ ٚايضَإ ٚإؾُؿ.ندزٜز٠ َٔ ايؿٛان٘  أْٛاع تُٛا بظصاع١ ققٍٛ ايكُح ٚايشص٠ ٚايؾعرل ٚاٖ-5

ٔغ١ أْٛاع:ؾ٢ عٗز ايبطا١ٕ إٍ   قغُت :األراضى اهزراعية 

   ٢ٖ ايت٢ نإ ّتًهٗا إًٛى ايؿضاع١ٓ ثِ آيت إٍ إًٛى ايبطا١ٕ باعتباصِٖ ٚصث١ ايؿضاع١ٓ أساكِ املًو: -1

 يًُعابز.ٚايجا٢ْ كقك  يًه١ٓٗا٭ٍٚ كقك  ْٛعإ ٖٚٞ األساكِ املكذطُ: -2

  َٔ اٱغضٜل ٚقاَٛا َٓشِٗ َغاسات َٔ ا٭صض اؾٓٛر إضتظق١ايبطا١ٕ ع٢ً اعتُز  :أساكِ اإلقطاعات ايعظهشيُ -3

 ٢ٖ ايت٢ نإ ايبطا١ٕ ّٓشْٛٗا يهباص َٛٚؿِٝٗ. أساكِ اهلبات: -4

  ايت٢ ناْت ايزٚي١ ؽققٗا يًُزٕ ايت٢ ناْت تتُتع بٛمع )إز١ٜٓ ايْٝٛا١ْٝ(   ٢ٖ أساكِ املذٕ: -5

 .(  َٚز١ٜٓ بطًُٝػ -- ٚاٱعهٓزص١ٜ –ْٛقضاطٝػ )   ِٖ ٚ                                         

 أِٖ ايقٓاعات ؾ٢ َقض ؾ٢ عقض ايبطا١ٕ:َٚٔ استهض ايبطا١ٕ ايقٓاع١*    ُ:ــ( ايـٓاع2) 

 ايٛصم َٔ ْبات ايدلر٣. ٚ--إٓغٛدات ٚاؾًٛر-ايتعزٜٔ ٚقطع ا٭سذاص--داصٚايظدازايؿ--فٓاع١ ايظٜٛت* 

 * ايٞ داْب ايقٓاعات ايٝز١ٜٚ إْتؾضت فٓاع١ ايٓبٝش ٚايعطٛص ٚاؿًٞ .

 عًٌ :إطرٖاص ايتذاص٠ ٗ عقض ايبطا١ٕ ؟ اسَ:ــ( ايتج3)  



 

 

 ع َقض اؾػضاؾ٢ ؾ٢ قًب ايعامل ايكزِٜ.َٛق -2                    ايٓؾاٙ ايظصاع٢ ٚايقٓاع٢. طٜار٠ -1

 إٓاصات: ٫صؽارٖا.ٚإقاْع يبٓا٤ ايغؿٔ. ٚإٛا٧ْ ع٢ً  ايبشض إتٛع٘ ٚا٭ٓض. إْؾا٤  -3    

 عهٛا ايع١ًُ يتغٌٗٝ ايتبارٍ ايتذاص٣.ُْٚٛٛا ؽ٦ٕٛ اؾُاصى.   -4

:فى دلاي اهتجارة اهداخوية 

 ٚغاف١ تًو ايت٢ ناْت ؽنع يغٝاع١ ا٫ستهاص. زٜز ا٭ععاصؼ  --ع٢ً ا٭عٛام  ايضقاب١ اسهُت ايزٚي١*

:أًا اهتجارة اخلارجية 

 ع٢ً ايبشض ا٭ٓض ٚإتٛع٘ ٚأفبشت اٱعهٓزص١ٜ أندل إٛا٧ْ ؾ٢ ايعامل ايكزِٜ. ٛا٧ْإ يٛدٛراْتعؾت *

ةــاة السياسيـ: احليثاٌيــا 
  ِ:ــاّ احلهـْع*

 .ايش٣ ٚصثٛٙ عٔ  ايؿضاع١ٓ  إًه٢اؿهِ سهِ ايبطا١ٕ َقض َٔ خ٬ٍ  -1

 .ًو نٌ ؽ٧ ؾ٢ َقض ٚي٘ نٌ ايغًطات ايتؾضٜع١ٝ ٚايتٓؿٝش١ٜ ٚايكنا١ٝ٥ ٚايز١ّٜٝٓإًو  نإ  -2

 َضسًتٌ.ٚنبرل ايكنا٠ ٚقز َض ْٛاّ اؿهِ   -- ٜغاعزٙ ؾ٢ اؿهِ ٚطٜض إاي١ٝ -3

 :م.ّ.(31 –م.ّ  323املشاحٌ ايتاسخيًُ يذويُ ايبطاملُ فِ َـش )
 َضس١ً ايك٠ٛ ٚا٫طرٖاص َٔ عٗز بطًُٝٛؼ ا٭ٍٚ ست٢ عٗز بطًُٝٛؼ ايجايح. املزحلُ األوىل:*

 م.ّ.30َضس١ً اينعـ ٚا٫ْٗٝاص َٔ بطًُٝٛؼ ايضابع ست٢ ْٗا١ٜ عٗز نًٝٛباتضا ايغابع١ املزحلُ الجاىًُ:*

 ا ــًَىنٗ  ِـٖوأ ُ األوىلـاملشحً
 

ىظ نًبطل

 األول 

 إكز١ْٝٚ ايٓب١ًٝ. ٜٓت٢ُ إٍ إسز٣ ايعا٬٥ت* 

 م.ّ( 306-323تٛطٝز سهُ٘ ؾ٢ َقض عٛا٤ أثٓا٤ ٫ٜٚت٘ ع٢ً َقض )يعز٠  سضٚبرخٌ ؾ٢ *

 م.ّ. ٚنٕٛ إَدلاطٛص١ٜ بط١ًُٝ َضنظٖا َقض.305ٚ بعز إع٬ٕ ْؿغ٘ ًَهًا عاّ  *

 بإٓكش.ٚيكب ٚمع أعػ ايِٓٛ اٱراص١ٜ ٚإاي١ٝ ؾ٢ َقض *

ىظ نًبطل

 الجاىِ 

 .ٍٚ تٍٛ ايعضـ بعز أبٝ٘ أسزخ ْٗن١ نبرل٠ ؾ٢ ؽت٢ اجملا٫ت ابٔ بطًُٝٛؼ ا٭*  

 نبرل٠ ؾ٢ عٗزٙ. إَدلاطٛص١ٜأفبشت َقض *

 مٛ ؽب٘ اؾظٜض٠ ايعضب١ٝ ٚايبشض ا٭ٓض ٚأؾضٜكٝا ٭ٖزاف اقتقار١ٜ ٚعغهض١ٜ ٚعٝاع١ٝ. إػ٘*

ىظ نًبطل

  الجالح
 عًٌ سيو؟ ....... يكب باـرل أٚ ايقاحلست٢ خًـ ٚايزٙ ٚنإ ٜتُتع بقؿات ٓٝز٠ *

  ٭ْ٘ أَض بإعكاٙ اينضا٥ب  ع٢ً ا٭ٖاٍ ٚؾتح فٛاَع ايػ٬ٍ اؿه١َٝٛ شلِ سُٝٓا انؿض  دـ: 

 ٚنإ قبًا يًعًِ ٚايجكاؾ١.  --          َٓغٛب ؾٝنإ ايٌٓٝ عٔ َغتٛاٙ        

 ا ــش ًَىنٗـُ وأػٗــُ ايجاًْـاملشحً
 بع بزا١ٜ ٕضس١ً َٔ ايتزٖٛص ؿهِ ايبطا١ٕ.ٜعتدل عٗز بطًُٝٛؼ ايضا  ىظ الزابع نًبطل

ىظ نًبطل

 اخلامط 

 م.ّ.203تٛؾ٢ بطًُٝٛؼ ايضابع عاّ  عٓزَا*

  بايٛفا١ٜ ع٢ً إًو  (أداثٛنًٝػ)عُضٙ ايغابع١ ٚاْؿضر تضى طؿ٬ً مل ٜتذاٚط*

 راص ايب٬ر َٔ أدٌ ؼكٝل َقاؿ٘ ايؾدق١ٝ.ا ايقػرل ايش٣     

 تقارٜا ٚؾكزت َعِٛ أ٬َنٗا اـاصد١ٝ.اْٗاصت ايب٬ر عٝاعًٝا ٚاق*ؾ 
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 آخض ًَٛى ايبطا١ٕ تٛيت ايعضـ َع أخٝٗا بطًُٝٛؼ ايجايح عؾض. *

  فػض ظٛاص أخٝٗا ا٭ ضٝقٜٛيٝٛؼ قأثٓا٤ سضب اٱعهٓزص١ٜ ؾأدًغٗا  غضم*

 بطًُٝٛؼ ايضابع عؾض.    

  َٔ ٜٛيٝٛؼ قٝقض َعٗا ع٢ً ايعضـ يٝهٕٛ   ذًػ ابٓٗاعضعإ َا ؽًقت َٓ٘ يتُُُُُُُُُ *

 .ًَه١ ع٢ً صَٚا حناْت ؽط٘ يتقبسٝح ًَهًا ع٢ً َقض     

 م.31ّ )انتّٝٛ ايبشض١ٜ(ؾ٢ َعضن١  ايش٣ اْتشض بعز ٖظّت٘ َاصنٛؼ اْطْٛٝٛؼٚؼايؿت *

 ؼت اؿهِ ايضَٚا٢ْ. رٚي١ ايبطا١ٕم.ّ. يتغك٘ 30قضصت ا٫ْتشاص عاّ  *



 

 

الجتىاعيــة ااة ـ: احليثالجـا 
 نإ ٖزف ايبطا١ٕ ٖٛ إقا١َ رٚي١ تغتٓز إٍ أعػ ؽضق١ٝ َع إمؿا٤ ايقبػ١ ايْٝٛا١ْٝ عًٝٗا.-1

 .اؿهاّ ايٛطٌٓٝسضفٛا ع٢ً ايٛٗٛص أَاّ صعاٜاِٖ َٔ إقضٌٜ ؾ٢ َٛٗض -2

١ بطًُٝـ١  إكزٌْٚٝ ٚا٭غضٜل يٝعتُزٚا عًِٝٗ ؾ٢ تهٜٛٔ رٚيخاف١ ؾتشٛا أبٛاب ايب٬ر  أَاّ ا٭داْب  -3

 عًٌ؟............سزٜج١ نأعٛإ كًقٌ شلِ 

 ٕا ٜتٛاؾض يزِٜٗ َٔ ص٩ٚؼ أَٛاٍ ٚخدلات بأسزخ ا٭عايٝب ا٫قتقار١ٜ ِْٚٛ ايتذاص٠ إقض١ٜ.دـ: 

يف عضز البطاملُ : طبكات اجملتنع 

 اختقِٖٛ بايٛٚا٥ـ ايعًٝا ٚأغزقٛا عًِٝٗ اشلبات ٚإٓح.* ( املكذوًْىٕ وايًىْاًْىٕ:1)

 ناْٛا ٜهْٕٛٛ داي١ٝ نبرل٠ ؾ٢ اٱعهٓزص١ٜ.*         :( يٗىد اإلطهٓذسي2ُ)

 شلِ ٚمع ادتُاع٢ َتُٝظ.نإ بايتذاص٠ ٚا٭عُاٍ إقضؾ١ٝ ٚاٱقضاض ٚ اؽتػًٛإ                                           

 ( املـشيىٕ:3)
 .اصِٖ ا٭ٜز٣ ايعا١ًَ باعتب٭غًب١ٝ ايغاسك١ ٚعُار ا٫قتقار أٌٖ ايب٬ر ايٛطٕٓٝٛ ٚا -1

 ناْٛا ٜعإًَٛ إقضٌٜ َعا١ًَ تتغِ بايتعاٍ. -2

  ٚٚا٥ـ أع٢ً   تػرل ايٛمع ٚأخشت ايزٚي١ ؾ٢ إؾغاح اجملاٍ أَاّ إقضٌٜ يتٍٛ  بطًُٝٛؼ ايضابع عٗزٗ -3

 تؾهٌ َِٓٗ ؾ١٦ احملاصبٌ.نُا  تعًِ ايًػ١ ايْٝٛا١ْٝؾاقبٌ إقضٜٕٛ ع٢ً                                             

 ايٛٚا٥ـ ؾ٢ اؾٗاط اٱراص٣.بعض إقضٌٜ  ؽػٌ بعض-6

ةــاة الديٍيـ: احليرابعـا 
 ؟ايبطاملُ أًُُٖ ايعكًذَ ايذيًُٓ فِ حًاَ املـشيني*َاْتآج إدساى 

  سضفٛا ع٢ً إٚٗاص اسذلاَِٗ يًزٜا١ْ إقض١ٜ. -2         .بايتغاَح ايز٢ٜٓاتغُت عٝاعتِٗ  -1 دـ:

 .نُا ؾعٌ اٱعهٓزص بتكزِٜ ايكضابٌ يٲشل١ إقض١ٜ ؾٛص رخٛي٘ َقض ٛؼ ا٭ٍٚبطًُٝبارص -3      

 عتٛيٛا عًٝٗا أثٓا٤ است٬شلِ َقضبإعار٠ ُاثٌٝ اٱشل١ إقض١ٜ ايت٢ نإ ايؿضؼ اقاّ ٚ -4    

 ع٢ً ايطضاط إقض٣. بٓٝت ٚ ؾ١ًٝ ٚ --أرؾٛ َجٌ َعبز  عزٜز َٔ إعابز إقض١ٜ اٖتُٛا بإْؾا٤ اي -5  

 بايعبارات إقض١ٜٚتأثضٚا فٛص ايبطا١ٕ أْؿغِٗ ٬َبػ ايؿضاع١ٓ. -6  

ةــة والعمىيـاة الجقافيـخاوسًا: احلي 
 ّ؟بايعًِ  هبرياايايبطاملُ َاْتآج إٖتُا 

 دعٌ اٱعهٓزص١ٜ ؼتٌ َضنظ ايقزاص٠ ٚتتؿٛم ع٢ً أثٝٓا. -1 -دـ

 ّٛ  ًهتب١ ي٘ ا٭ثض ؾ٢ ادتشاب ايعًُا٤ ٚايزاصعٌ َٔ أصدا٤ ايعامل ؾ٢ كتًـ ايعإْؾا٤ راص ايعًِ ٚإنإ  -2    

 و:ـايفً -1*    
 ضأٍٚ َٔ قاّ بزصاعات ْغب١ٝ ٭سذاّ ايؾُػ ٚايكُض ٚا٭ص ٭ْ٘ (أصٜغتاخٛصؼ ايضٜام٢)*تكزّ عًٞ ٜز

 ايضٜام١ٝ.ايش٣ ٚمع نتاب ا٭فٍٛ ؾ٢ فاٍ اشلٓزع١  :إقًٝزؼ -1ٚأؽٗض عًُا٥ٗا: :اتـايشياكً*

  فاسب قإْٛ ايطؿٛ. :أصسلٝزؼ -2                                            

 بضع عًُا٤ اٱعهٓزص١ٜ ؾ٢ ايتؾضٜح ٚاؾضاس١. -1    :ايطب*

 عاعز ٚدٛر سزٜك١ اؿٝٛإ ايت٢ أقاَٗا بطًُٝٛؼ ايجا٢ْ ع٢ً تطٛص عًِ اؿٝٛإ. -2

 عضع١ ايٓبض.ٜغتدزّ أرا٠ بزٜع١ يكٝاؼ  ٚنإ ايزٚص٠ ايز١َٜٛؾـ هتَ ٖرلٚؾًٝٛؼ عًُا٤ ايطب ٚايتؾضٜحِٖ أ- 3

 اٱعهٓزص١ٜ بؿنٌ تؾذٝع ايبطا١ٕ باؾػضاؾٝا. داَع١اٖتُت -1 ا:ــاجلغشافً*

 :تٛفٌ عًُا٩ٖا إٍ ايهجرل َٔ اؿكا٥ل ٚإبار٨ ايع١ًُٝ اؾػضاؾ١ٝ َجٌ  - 2                        

 قٝاؼ قٝ٘ ايهض٠ ا٭صم١ٝ(. --  )ْٛض١ٜ رٚصإ ا٭صض سٍٛ ايؾُػ                                   

 َٔ نتاب١ تاصٜخ َقض ايكزِٜ بايًػ١ ايْٝٛا١ْٝ. )َاْٝتٕٛ(إقض٣  ٪صذُهٔ إ -1  خ:ــايتاسي*

 .سيت اٯٕٖٚشا ايتكغِٝ ٖٛ إتبع  ث٬ثٌ أعض٠ايش٣ قغِ تاصٜخ َقض ايؿضع١ْٝٛ إٍ  -2                          

 َاْتا٥ر سيو؟    ؽٗز ا٭رب اطرٖاصًا نبرلًا * األدب:*

 ٜطًل ع٢ً ا٭رب ايْٝٛا٢ْ ؾ٢ ٖشا ايعقض ا٭رب ايغهٓزص٣.دـ: نإ                  

 ٚتاصٜخ ٖرلٚرٚت.  -- َٔ أعِٛ إلاطاتِٗ ا٭رب١ٝ: ْؾض ٬َسِ َٖٛرلٚؼ*ٚ                  



 

 

 

 

 



 

 

 ُـــارَ الزوماىًــاحلض                                             

 بعذ وفاَ اإلطهٓذس األنرب اْكظُت اإلَرباطىسيُ املكذوًُْ بني ثالثُ َٔ قىاده.*
 رٚي١ ايبطا١ٕ ؾ٢ َقض. بٔ ٫دٛؼ ٛؼُٝبطًأعػ  -1

 رٚي١ ايغًٝكٌٜٛ ؾ٢ عٛصٜا ٚايعضام.  عًٝٛقػ أعػ ايكا٥ز  -2

 .اْتٝذْٛػ َٔ ْقٝبب٬ر َكزْٚٝا -3

ٚ٤ ٚٗضت اؿناص٠ ايضَٚا١ْٝ ٚبزأت ؾ٢ ايتطٛص ايغٝاع٢ؾ٢ تًو ا٭ثٓا.   

 ا ــروممدييــُ 

 م.ّ. ٚرخًت ؾ٢ سضٚب َع درلاْٗا ؾ٢ ؽب٘ اؾظٜض٠ اٱٜطاي١ٝ  753تأعغت صَٚا عاّ -1

 قضطاد١.ط١ًٜٛ َع َز١ٜٓ سضٚب ؾ٢  ٛقعتؾععت يًغٝطض٠ ع٢ً غضب ايبشض إتٛع٘  -2

 م.ّ.(.146-264احلشوب ايبىًُْ ) اعِعضؾت بٚاعتُضت اؿضٚب ٕز٠ َا١٥ عاّ -3

 ٍ غضب أؾضٜكٝاع٢ً سلا ..ٚعٝطضت صَٚا بٗظ١ّ قضطاد١اْتٗت -4

 ...........َاْتآج ريو ؟َع َكذوًْا ثِ دخًت سوَا فِ حشوب  -5
 م.ّ.146 ايْٝٛإٚبعزٖا ...م.ّ. 148إٍ ١ٜ٫ٚ صَٚا١ْٝ  َكزْٚٝا ايْٝٛإ ٚؼٌٜٛ اْتٗت بتزخًٗا ؾ٢دـ: 

 م.ّ.64إٍ ١ٜ٫ٚ صَٚا١ْٝ  عاّ  ٚسٛيتٗا عٛصٜا عٝطضت عًٞ َٚٚا إٍ ايؾضم اػٗت ص-6

 م ّ . 31ٚؼًٜٛٗا ي١ٜ٫ٛ صَٚا١ْٝ  َقضثِ اػٗت صَٚا إٍ  -7

 ؟طكىط طىسيا وَـش فِ أيذّ ايشوَإ َاْتآج :  -8
 . أفبشت صَٚا عٝز٠ ايعامل ايكزِٜ ب٬ َٓاطع -1دـ:        

 ٕتٛع٘ عرل٠ صَٚا١ْٝ ؼٝ٘ ب٘ اٱَدلاطٛص١ٜ ايضَٚا١ْٝ َٔ نٌ اؾٗات.ٚأفبح ايبشضا  -2            

 معاٍز احلضارَ الزوماىًُ

ُــاَ االقتـاديـ: احلًأوال 
 ْعُت إٜطايٝا َغاسات أصام٢ طصاع١ٝ ٚاعع١ َٚٛاصر طبٝع١ٝ ٚبؾض١ٜ نبرل٠.*

 ٌٚ ا٫قتقار ايضَٚا٢ْ قا٥ًُا ع٢ً ايظصاع١ ٚايتذاص٠ إٍ داْب ايقٓاع١.*

 ناْت ايظصاع١ أعاؼ سٝا٠ ايضَٚإ. :ُــايضساع أوال :

 قا١ُ٥ ؾ٢ صَٚا ٜعٌُ بٗا ْٝع أؾضار ا٭عض٠ ٚعبٝزٖا. إًه١ٝ ايؿضر١ٜناْت *

 ام٢ ايظصاع١ٝ ٚعٌُ عٓزِٖ أعزار نبرل٠ َٔ ايعبٝز.ا٫صاَتًهت ايطبك١ ا٫صعتكضاط١ٝ َغاسات ٚاعع١ َٔ *

 ٚنضّٚ ايعٓب ٚايؿان١ٗ ٚايبكٍٛ.  -- ٌ ايظٜتٕٛايكُح أِٖ احملافٌٝ ـ بغات أِٖ احملاؿًٌ:

 ايزا٥ِ يٲَدلاطٛص١ٜ ايضَٚا١ْٝ. َقض ناْت كظٕ يًكُحٚاـٓاطٜض ٚا٭بكاص ٚا٭غٓاّ. أِٖ احلًىاْات:

 تتُجٌ ؾ٢: ايكز١ّ ايقٓاعات ايهبرل٠ ؾ٢ صَٚاناْت  :ُــايـٓاع ثاًْا: 

 ٔ:ــايتعذي -1
 .زَت ؾ٢ فٓاع١ ا٭رٚات ٚا٭عًش١ اعتدزَت ٫عتدضاز إعارٕ ايت٢ اعتد* 

 .ايت٢ تغتدزّ ؾ٢ فٓاع١ ايكطع ايٓكز١ٜ ٚاجملٖٛضات  ايشٖب ٚايؿن١مت اعتدضاز نُٝات نبرل٠ َٔ *ٚ

 ٚمت اعتدزاّ اؿزٜز ٚايضفال ٚايكقزٜض ؾ٢ فٓاع١ ا٭عًش١.*

 ٚؾضت احملادض اؿذاص٠ يبٓا٤ إؾضٚعات إدتًؿ١.ش: ــاحملاج-2



 

 

 ( ايٓغٝر ٚايقباغ١ ٚايطٛب ٚايٓذاص٠) قاْع فػرل٠ ظاْب ايقٓاعات ايٝز١َٜٚ ناْت ٗ:اســايفخ-3

 اسَ:ــايتج ثايجا :
 ناْت ايتذاص٠ ؾ٢ صَٚا ؾ٢ ايعقض إًه٢ قافض٠ ع٢ً تبارٍ ايبناع١ ٚايغًع بٌ ا٭قايِٝ ايضَٚا١ْٝ. -1

 ػ.ع٢ً ٜز أغغطَٓش إٔ بزأ عٗز اٱَدلاطٛص١ٜ ايضَٚا١ْٝ  اطرار ايٓؾاٙ ايتذاص٣ -2

 مب تفضز: اسدٍار اليغاط التجارّ فِ اإلمرباطىريُ الزوماىًُ قدميًا؟

 اٱراص٠ إضنظ١ٜ ؾ٢ صَٚا ع٢ً اٱَدلاطٛص١ٜ ؾ٢ ايزاخٌ ٚاـاصز. ١ُٖٓٝ -1دـ: 

 ايبشض١ٜ بؿنٌ ق٠ٛ ا٭عطٍٛ ايضَٚا٢ْ. تأٌَ ا٬ٕس١ -2      

 ؾ٢ أؾضٜكٝا ٚأعباْٝا. أعٛام دزٜز٠ؾتح  -3      

 ُٕاصع١ ْؾاطٗا ايتذاص٣ َٔ دزٜز. يكضطاد١عطا٤ ايؿضف١ إ -4      

أفبح ايبشض إتٛع٘ طضٜكًا راخًًٝا يًضب٘ بٌ اي٫ٜٛات ايضَٚا١ْٝ.ٖٚهشا 

ٚ.ناْت ايغؿٔ ايتذاص١ٜ ايضَٚا١ْٝ َتكز١َ بؾهٌ نبرل ع٢ً ايغؿٔ ايْٝٛا١ْٝ 

 قٓع َٔ ايؿن١ ٚايشٖب ٚايدلْٚظ.ناْت تٚ ايضَٚإ يتغٌٗٝ إعا٬َت ايتذاص١ٜ ٛا بٗااٖتُ *ىد:ــايٓك*

 ُــاَ ايظًاطًـ: احلًثاًْـا 
 ناْت صَٚا ٢ٖ عاف١ُ اٱَدلاطٛص١ٜ َٚضت بج٬خ أ١ُْٛ عٝاع١ٝ ٢ٖ:*

 الٍظاً األورباطورى      الٍظاً اجلىّورى ـ     الٍظاً املمكى ـ
 ق.و.(515 -753( اليعاو املللِ )1)

 إًه٢. م.ّ. ع٢ً ايٓٛاّ 753تأعغت صَٚا َٓش عاّ * 

 بٝزٙ ايغًط١ ايعًٝا ؾ٢ ايؾ٦ٕٛ ايز١ٜٝٓ ٚايكنا١ٝ٥ ٚايغٝاع١ٝ ٚايعغهض١ٜ ٚوهِ َز٣ اؿٝا٠. املًو:*

 .اعتؾاصًٜا يًًُوعنٛ َٔ ايطبك١ ا٫صعتكضاط١ٝ ٜٚعتدل  300ٜتهٕٛ َٔ  دلًع ايؼًىخ:*

 مجعًُ األحًاْ:*
 ث١.ث٬ثِ اْزفت ٖشٙ ا٭سٝا٤ يتقبح  ث٬ثٌ سًٝاإٍ  إْكغُت صَٚا *

 .ٕٓاقؾ١ أَٛص تِٗ ايؾعب .......تعتدل ٖشٙ اؾُع١ٝ نُذًػ ؽعب٢ هتُع بأَض َٔ إًو*

 .ٚأعًٓٛا ايٓٛاّ اؾُٗٛص٣م.ّ. 510قضص ا٫صعتكضاطٕٝٛ عًب إًو عًطات٘ ٚتٛطٜعٗا عًِٝٗ ٚ أعكطٛا ايٓٛاّ إًه٢ *

 ق.و.(27-559( اليعاو اجلنَىرّ )2) 

 ١ٝعب٘ ٚتعزٜ٘ ع٢ً ايتكايٝز ايضَٚاْيعزّ إسغاع٘ َعاْا٠ ؽ )تاصنٜٛٓٛؼ(٢ إًو قاّ ٖشا ايٓٛاّ بعز ايجٛص٠ عً*

 ومتجى ٓذا اهِظاَ فيٌا يوى:

 اثٓإ َٔ اؿهاّ ٜٓتدبإ عًٜٓٛا ٕٚز٠ عاّ ٜتِ اختٝاصُٖا با٫ْتداب إباؽض بٛاعط١ ايؾعب.ايكٓـالٕ: -1

 ايتؾضٜع١ٝ ٚا٫قتقار١ٜ ٚايعغهض١ٜايغٝاع١ٝ ٚ رٜٚزٜض ؽ٦ٕٛ ايب٬عنٛ َٔ ا٫صعتكضاطٌٝ 300 دلًع ايؼًىخ: -2

 .أسز ْكبا٤ ايعا١َ  ع٢ً رع٠ٛتطٛصًا يًذُع١ٝ ايؾعب١ٝ ٚتٓعكز بٓا٤  مجعًُ ايكبآٌ: -3

   عٝح وًُٕٛ ؿهاّ إز١ٜٓ َؾانٌ ايعا١َ ٜٚبًػٕٛ   بٌ ايزٚي١ ٚايعا١َُٖظ٠ ايٛفٌ  ْكباْ ايعاَُ: -4

 أٚاَض اؿه١َٛ.ايعا١َ ب                          

 اــة رووـيـدميقراط



 

 

 . قاًْْٛا َع اٱؽضاف إغاٚا٠ع٢ً ايضغِ َٔ َٓح ايعا١َ ؾ٢ ايٓٛاّ اؾُٗٛص٣ بضَٚا سكٛقا نؿًت شلِ *

 ٭عـض َـٔ ا٭ؽـضاف   سٝـح نـإ ايعاَـ١ ًّٝـٕٛ إٍ اْتدـاب َضؽـشٌ ٜٓتُـٕٛ         َغاٚا٠ ؽه١ًٝإ٫ أْٗا ناْت *

 مل ٜهٔ يًعا١َ ْقٝب َٓٗا ع٢ً ْٝع إٓافب ٚ اعتٛيٛاٚبايتاٍ *

 ٚإِا ٌٚ ْٛاًَا اصعتكضاطًٝا..... ٖٚهشا مل ٜهٔ ايٓٛاّ اؾُٗٛص٣ ؾ٢ صَٚا رّكضاطًٝا َع٢ٓ ايه١ًُ *

 (:476 –ق.و. 31( اليعاو اإلمرباطىرّ )3)

  عًٞ َقض. )أٚنتاؾٝٛؼ(م.ّ بغٝطض٠ ايكا٥ز 31عاّ ٜبزأ ٖشا ايعقض *

   َٚذضر اْؿضارٙ بايعضـ أرصى إٔ أَٔ صَٚا   يكب )أغغطػ(َٓش٘ فًػ ايؾٝٛذ  م.ّ  27ٚٗ عاّ *

 ايك٢َٛ ّهٔ ؾ٢:  

 بٌ ايكار٠ ايعغهضٌٜ ايضَٚإ ٚايتؿاؾِٗ سٛي٘. إْٗا٤ ا٫ْكغاَات -1

 ؾ٢ صبٛع اٱَدلاطٛص١ٜ ايضَٚا١ْٝ. ا٭َٔ إعار٠ -2

 ع٢ً أ٬َى اٱَدلاطٛص١ٜ ايضَٚا١ْٝ ؾ٢ ايؾُاٍ ٚايؾضم. احملاؾ١ٛ -3

 يًُٛاطٌٓ ايضَٚإ. يعزاي١ ا٫دتُاع١ٝاؼكٝل  -4

 ألكتافيــوس د الشعبىـالتأيي
 .سضل أنتاؾٝٛؼ ع٢ً مضٚص٠ ايتأٜٝز ايؾعب٢ إغتُض يهٌ خطٛات٘*

 ايؾعب ايضَٚا٢ْ َا ٜضٜزٙ ٖٛٱخباص دضٜز٠ ٢ٖٚ١َٜٝٛ إفزاص ؾ٢ ايتاصٜخ  أخطض ٚع١ًٝ رعا١ٝ٥ابتزع *

 .ٖٚٛ ؾ٢ اؿكٝك١ٝ عٝزِٖإطٝع إتٛامع  ٚاعتطاع بٓذاح إٔ ّجٌ عًِٝٗ رٚص خارَِٗ *

 قسىت اإلورباطورية الروواٌية إىل قسىني كبرييَ ِىا: 593فى عاً 
 ايكغطٓط١ٝٓٝ. عافُتٗاٚناْت  أ ( اإلَرباطىسيُ ايشوَاًُْ ايؼشقًُ )ايذويُ ايبًضْطًُ(:

 ّ.1453ط١ٝٓٝ عاّ عكطت ع٢ً ٜز ايغًطإ ايعجُا٢ْ )قُز ايؿاتح( ٚايش٣ اعتٍٛ ع٢ً َز١ٜٓ ايكغطٓ*

 أطًل عًٝٗا ايعضب رٚي١ ايضّٚ. ٚاعتُضت بعز عكٛٙ صَٚا ٕز٠ تكضب َٔ ا٭يـ عاّ.*

 صَٚا. عافُتٗا ناْتٚ ب( اإلَرباطىسيُ ايشوَاًُْ ايغشبًُ:

 ٚبايتاٍ عكطت آخض سناصات ايعامل ايكزِٜ. ....476ّعكطت ع٢ً ٜز ايدلبض عاّ *                                   

 :ايٌاجملتُع  إْكظِ:ُــاَ االجتُاعًـ: احلًيجــاثا 

 ...ٚعٛطتِٗ أصام٢ طصاع١ٝ ؽاعع١... ُتًو ايغًط١ ٚإاٍ  ... ايطبك١ ايجض٢ٖ١ٜ  طبكُ األعزاف: -1

 ِٖٚ نباص صداٍ اؾٝؿ. ايؿضعإَِٚٓٗ  ....ناؾ١ اؿكٛم ايغٝاع١ٝ ٚشلِ                               

  زفًني:طبكُ التجار احل -2

 ٚتنضصٚا َٔ نجض٠ سضٚب صَٚا. سٝا٠ فعب١َٔ اجملتُع ايضَٚا٢ْ عاؽٛا اؾظ٤ ا٭ندل                                           

 ايقضاع ايغ٢ًُ َع اٱؽضافاؽذلنٛا َع طبك١ ايتذاص ٚاؿضؾٌٝ ؾ٢ : طبكُ العامُ واملشارعني -3

 يٌٓٝ سكٛقِٗ ايغٝاع١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚسككٛا إلاطات نبرل٠ ؾ٢ سيو.                                             

 ايشٜٔ ؾكزٚا ناؾ١ سكٛقِٗ ا٫دتُاع١ٝ ٚايغٝاع١ٝ ٚؽهًٛا أط١َ سكٝك١ٝ راخٌ اجملتُع. أعض٣ اؿضب طبكُ العبًد: -4

 ُــاَ ايذيًٓـسابعًا: احلً

 متجمت احلياة الديٍية فى عبادة بعض املعبودات وعبادة األباطرة.
 ( معبىدات الزوماٌ:1)



 

 

 .ٖٚٛ نبرل إعبٛرات عٓز ايضَٚإ ايغُا٤ ايقاؾ١ٝايش٣ ّجٌ :  )دٛبٝذل(ٚأُٖٗا  -1

  ُٝظ ايضَٚإ بٛاٖض٠ تغاقِٗ ايز٢ٜٓ َع إعبٛرات ا٭دٓب١ٝ ٚايغُاح بإقا١َ إعابز شلا ؾ٢ صَٚا َجٌ  -2

 عٓز إقضٌٜ. إٜظٜػ ٚأٚطٚصٜػ    

 . َا عكطت ٖشٙ ايعبار٠ بعز اْتؾاصايزٜا١ْ إغٝش١ٝ ٚعضعإ ٚتٝدلٜٛؼ ---َجٌ أغغطػ :  عبار٠ ا٭باطض٠  -3

 ( اللَيُ:2) 

 ٖاصع١ ٖٚٛ ريٌٝ ع٢ً اصتباٙ ايزٜٔ بايزٚي١.تتطًب ٚٚٝؿتِٗ أعزارًا خافًا أٚ طبك١ ٖٝظ٠ ٫ٚشلِ مل ٜهٔ -

 ُــُ وايعًًُــاَ ايجكافًـخاَظًا: احلً

 .ٚدعًٖٛا ايًػ١ ايضزل١ٝ  ٬ت١ٝٓٝاي اعتدزّ ايضَٚإ ايًػ١*   

 . أعِٛ ؽعضا٤ ايضَٚإؾضدٌٝ ٚٚٗض ٗ عٗزٙ  اطرٖض ؾ٢ عقض أغغطػ  الغعز:*

 خًز قق١ تأعٝػ صَٚا  ٖٚٛ ايش٣                   

 عذلابٕٛ َجٌ  َٔ أفٌ صَٚا٢ْ ٚفٓؿٛا مُٔ َ٪صخ٢ ايْٝٛإ ٭ِْٗ نتبٛا ايتاصٜخ بايْٝٛا١ْٝ َ٪صخٌ ٚٗض *

 :أعَز املؤرخني*

 ٜكًب بأب٢ ايتاصٜخ ايضَٚا٢ْ نتب سٛيٝات ًٕٛى صَٚا ٚسهاَٗا.إًٜٛؼ: -1

   (ا٭فٍٛ)أٍٚ َ٪صذ صَٚا٢ْ نتب بايٓجض اي٬ت٢ٓٝ، َٚٔ َ٪يؿات٘ ا١ُٕٗ عٔ ايتاصٜخ ناتٛ ايضقٝب: -2

 ٜٚتشزخ عٔ تأعٝػ َز١ٜٓ صَٚا.                              

 ُـــاَ ايفًٓــًا: احلًـطادط 

   ارَ:ــعن( ال1)

 أفبح أِٖ َٛٗض ؾ٢ٓ يًزٚي١ ايضَٚا١ْٝ.*ٚ            ؾ٢ ايعُاص٠ رصد١ نبرل٠ َٔ ايتكزّبًؼ ايضَٚإ *

 . َظهًا َٔ ايعُاص٠ ايْٝٛا١ْٝ ٚإقض١ٜدا٤ ؾٔ ايعُاص٠ ايضَٚا٢ْ *

 َات ٚايتُاثٌٝ(.اْؾأ ايضَٚإ أنجض إزٕ صٚع١ ؾ٢ ايتاصٜخ ٢ٖٚ صَٚا َٚا تتنُٓ٘ َٔ )إعابز ٚايكقٛص ٚاؿُا*

 ت:ــ( اليح2)

 . ُٚجاٍ بَٛيب ---ُجاٍ قٝقضَجٌ  ٜتُٝظ بٛاقعٝت٘ ايؾزٜز٠خاف١ ٗ ايتُاثٌٝ ايؾدق١ٝ*  

 . أِٖ َا تؿٛم ؾٝ٘ ايضَٚإ ايٓكٛـ ايباصط٠ ع٢ً اؾزصإ ٚا٭عُز٠  *

 ْكٛـ عُٛر تضادإ.ٜٚغتدزَٕٛ ٖشٙ ايٓكٛـ نظخاصف ٚط١ٜٓ َٚٔ أَجًتٗا:  *

 ع٢ً دزصإ إعابز ٚقز ػ٢ً ؾ٢ متِٗ رق١ ايعٌُ ٚايتعبرل عٔ ايؾعٛص. ٍ احملضٚمايقًقاطخاصف *

 أقٛاؼ ايٓقض:ايٓكٛـ إٛدٛر٠ ع٢ً *

 ٚأًْٗا قٛؼ اٱَدلاطٛص تٝتٛؼ.َٔ صٚا٥ع ؾٔ ايٓشت ايضَٚا٢ْ ٚناْت تكاّ ؽًٝزًا ٫ْتقاصات ايكار٠ 

قـزَٛا ايتُاثٝـٌ إقـض١ٜ ايتـ٢ ُجـٌ ايكٝافـض٠       ْكًت سضؾًٝا عٔ ايتُاثٌٝ اٱغضٜكٝـ١ نُـا    ُاثٌٝ اٱشل١:

 بك٠ٛ خاصد١ تضؾعِٗ إٍ َغت٣ٛ اٱشل١.

 اىِ:ــز الزومــ( التضىي3)

 ْتكاٍ إقٛصٜٔ اٱغضٜل إٍ صَٚا عاف١ُ اٱَدلاطٛص١ٜ.بغبب إاْتكٌ ؾٔ ايتقٜٛض اٱغضٜك٢ إٍ صَٚا *

 ٢ إٍ ػٌُٝ سٛا٥ط٘ َٔ ايزاخٌ.ؿاد١ إغهٔ ايضَٚاْ...عًٌ؟ عٓز ايضَٚإ  ؾٔ ايتقٜٛضاطرٖض *

  اعتدزّ ايٓب٤٬ ايضَٚإ إقٛصٜٔ اٱغضٜل ؾ٢ تظٌٜ دزصإ ققٛصِٖ بايقٛص يتٓكٌ ايطبٝع١ ٚاؿٝا٠  *

 .اـاصزَٔ ؾٝ٘ بعظيت٘ ايها١ًَ عٔ طا٤ ايضساب١ ٚاؾُاٍ ست٢ ٫ ٜؾعضَٔ خاصز إغهٔ إٍ راخ١ً ٫ع  

 اييت ؼٌُ َٓاٚض َعدل٠ . غٝؿغا٤ إًٕٛايؿإٖتُٛا بظخضؾ١ ا٭صمٝات بًٛسات َٔ  *

 

 



 

 

 

 ّ(642 –م.ّ. 32إ )ــالٍ ايشوَـش حتت احتــَـ         
 



 

 

 ؟مضز عً بكًُ واليات اإلمرباطىريُ الزوماىًًُش مب تفضز: مت

 ١ُٖٝ َٛقع َقض اؾػضاؾ٢ ؾ٢ ًَتك٢ قاصات ايعامل ايكزِٜ ٚإتشهِ ؾ٢ طضم ايتذاص٠.٭ -1دـ:     

 إَزار صَٚا بايكُح اي٬طّ ٭طعاّ ايغهإ. -2          

 أحوال مصر حتت احلكم الرومانى
 ُ:ــاَ االقتـاديــ: احلًاوال 

 ؟حاوه الروواُ الٍّوض مبرافق البالد اقتصاديًا عمن : *

 شيو اٖتُٛا  بؾ٦ٕٛ ايظصاع١ ٚايقٓاع١ ٚايتذاص٠.ٚي٫ٖتُاّ اٱباطض٠ ايضَٚإ با٫ْتؿاع َٛاصر َقض  دـ:

 فِ دلاٍ ايضساعُ اٖتُىا بـ: ُ:ــيضساعا*

 .سؿض تضع دزٜز٠، تطٗرل ايذلع ايكز١ّ -1

 .مب٘ َٝاٙ ايٌٓٝ، طٜار٠ احملافٌٝ ايظصاع١ٝ ٚؾ٢ َكزَتٗا ايكُح -2

 طٜار٠ قافٌٝ ايؿٛان٘ ٚاـنضٚات ٚايدلر٣ ْٚباتات ايظ١ٜٓ. -3

 أِٖ تًو ايقٓاعات:يؿضاع١ٓ.بايقٓاع١ ٚخاف١ ايت٢ أتكٓٗا إقضٜٕٛ أٜاّ اٛااٖتُ ُ:ــايـٓاع*

 فٓاع١ ايٓغٝر َٔ ايهتإ ٚإٓغٛدات ايقٛؾ١ٝ.ٚ ٚصم ايدلر٣ -1

 ا٭ٚاْٞ ايؿداص١ٜ ٚا٭رٚات إٓظي١ٝ. ٚايقٓاع١ ايظداد١ٝ ٚاـؾب١ٝ. -2

 ايظٜٛت ٚايعطٛص ٚايعكاقرل ايطب١ٝ.ٚاؿ٢ً ايشٖب١ٝ ٚايؿن١ٝ ٚتقٓٝع إعارٕ.  -3

  اسَ:ــايتج*

 َاصؼ عهإ َقض ايتذاص٠ ايزاخ١ًٝ بهٌ سض١ٜ.* ُ:ــًالتجارَ الداخل -1

 اٖتِ ايضَٚإ بتشغٌ ايطضم ُٚٗٝزٖا نُا أعارٚا سؿض ايكٓا٠ ايت٢ ناْت تقٌ ايٌٓٝ بايبشض ا٭ٓض.*    

 ُ:ــالتجارَ اخلارجً -2

   غؿٔ  نإ ٜؾضف عًٝٗا ايضَٚإ إؽضاؾًا نا٬ًَ سٝح ناْت اٱراص٠ ايضَٚا١ْٝ تضعٌ َٓزٚبا شلا َع اي *

 ايتذاص١ٜ ؾ٢ ايبشض إتٛع٘ ٚا٭ٓض.    

 الضزائب: -3

 أِٖ َا نإ ٜغع٢ إيٝ٘ ايضَٚإ ؾ٢ َقض. اينضا٥ب تعتدل*

 مل ْغُع عٓ٘ ؾ٢ ايعامل ايكزِٜ نً٘ ٚسيو   ؾ٢ َٓت٢ٗ ايزق١يشيو ٚمعٛا ْٛاّ مضا٥ب *

 ٌ سيو:ست٢ ٜتُهٓٛا َٔ ؼقٌٝ أ١ٜ َبايؼ َٔ ا٭ٖاٍ يتٛصر إٍ ايزٚي١ ٚؾ٢ عبٝ    

 ايت٢ ؼزر أعزار ايغهإ ٚأعُاشلِ ٚأْٛاعِٗ. ْٛاّ اٱسقا٥ٝات ايغها١ْٝاعتدزَٛا -1

 ْٛع َٔ اينضا٥ب. 200ؾضمٛا ع٢ً عهإ َقض أنجض َٔ -2

 .٢ٖٚ أعُاٍ تؿضض ع٢ً ا٭ٖاٍ بزٕٚ َكابٌ اـزَات اٱيظا١َٝاعتشزثٛا ْٛاّ -3
 ُ:ــاَ ايظًاطًــ: احلًثاًْا 

 ٜكن٢ بإٔ وهِ اي٫ٜٛات قٓقٌ عابل. نإ ايٓٛاّ ايغٝاع٢*

 وٌظرًا ألِىية وصر االقتصادية واجلغرافية فقد قرر اإلورباطور أغسطس: *

 إٔ ٜهٕٛ سانِ َقض ٜتبع٘ َباؽض٠ ٜٚتًك٢ ا٭ٚاَض َٓ٘.-1

 إٛاي١ٝ ي٘ ٚسات ايهؿا٠٤ اٱراص١ٜ ٚإاي١ٝ ٚاـدل٠ ايعغهض١ٜ. طبك١ ايؿضعإَقض َٔ  ِإٔ ٜهٕٛ سان-2

 رخٍٛ َقض إ٫ بأسٕ َٔ اٱَدلاطٛص َباؽض٠. طبك١ ايغٓاتٛع٢ً أ٣ ؽدك َٔ  سٛض-3

 قظُت َـش إداسيًا إىل ثالثُ أقظاّ يشأغ نٌ َٓٗا حانِ سوَاِْ ِٖ: *
 ايكغِ ايؾُاٍ َٔ ايٛد٘ ايكب٢ً. :َقض ايٛعط٢                          ايٛد٘ ايبشض٣. :َقض ايغؿ٢ً



 

 

 يٛد٘ ايكب٢ً.ايكغِ اؾٓٛب٢ َٔ ا َقض ايعًٝا:

 طبكات اجملتُع تهْٛت َٔ :  :ُـــاَ االجتُاعًــ: احلًيجـاثا 

 ُتعت بهاؾ١ ا٫َتٝاطات إاي١ٝ ٚايكا١ْْٝٛ ٚتهْٛت ؾ٢ َقض َٔ: :طبقة الرومان -1

 ع٢ً صأؼ اشلضّ ا٫دتُاع٢ ٜٚكِٝ ؾ٢ اٱعهٓزص١ٜ ٜٚغاعزٙ سهاّ إزٜضٜات. الىاىل: -أ

 اَٝات ايضَٚا١ْٝ ايت٢ عاؽت ؾ٢ َقض ٚتنِ ايؿضعإ ٚإؾا٠.دٓٛر اؿ اجليىد الزوماٌ: -ب

 ايشٜٔ قزَٛا إٍ َقض يًتذاص٠ ْٛضا يػٓاِٖ ا٫قتقار٣. املىاطيىٌ الزوماٌ: -دـ

 ة:ـــدن األربعــق املـإغري -2

 . ؽهًٛا ايطبك١ ايٛعط٢ راخٌ اجملتُع إقض٣ *

 . ظ١ٜ(اؾ)ايضأؼ  ُتعٛا ببعض ا٫َتٝاطات ٚأُٖٗا أِْٗ مل ٜزؾعٛا مضٜب١ *  

 ، ٚأْطٓٝٛبٛيٝػ(.بطًُٝػ، اٱعهٓزص١ٜ، ْكضاطٝػعهٓٛا إزٕ ا٭صبع ٢ٖٚ )*

  رى:ــف املصـق فى الريـاألغري -3

 ؾ٢ عٛافِ ا٭قايِٝ ٜٚعًُٕٛ ؾ٢ ايتذاص٠ ٚا٭عُاٍ إقضؾ١ٝ ٜٚؾػًٕٛ إٓافب ايعا١َ. إْتؾضٚا*

 ايضَٚإ                                                                                                                             ود:ــاليو -4

 إغضٜل إزٕ ا٭صبع١                                        ٖٛ اؿ٢ ايضابع. س٢ كقكناْٛا أندل اؾايٝات ؾ٢ اٱعهٓزص١ٜ ٚشلِ  *

 إغضٜل ايضٜـ إقضٟ                                                       ٠ ٚايبٓٛى ٚإضابا٠.ناْٛا أفشاب ص٩ٚؼ أَٛاٍ ٜٚعًُٕٛ ؾ٢ ايتذاص *

 ايٝٗٛر                                                                                                         ون:ــاملصري -5

 إقضٜٕٛ                  عهإ إزٕ ا٭صبع. أٚ َٔٚيٝػ صَٚاْٝا نٌ َٔ نإ ٜعٝؿ ؾ٢ صبٛع َقض  *

 ناْت تؿضض عًِٝٗ ناؾ١ ا٭عبا٤ اينضٜب١ٝ ٚيٝغت شلِ سكٛم قا١ْْٝٛ.*

 .إ٫ بكإْٛ َٔ اٱَدلاطٛص ْؿغ٘نإ ٫ ٜغُح ٭٣ أسز إٔ ٜضق٢ إٍ ايؿ١٦ ا٭ع٢ً *

 ُــاَ ايذيًٓــسابعًا: احلً

 .عبار٠ ا٭باطض٠ ايضَٚإ اعتبزاٍ ايضَٚإ عبار٠ إًٛى ايبطا١ٕ ب -1

 ٚايبط٢ًُ.اٱَدلاطٛص ٖٛ ايٛصٜح ايؾضع٢ يًًُو ايؿضع٢ْٛ  سٝح اعتدل إقضٜٕٛ  

 نإ أِٖ َتػرل ر٢ٜٓ ؾ٢ ايكضٕٚ ايج٬ث١ ا٭ٍٚ ا٬ٕٝر١ٜ ٖٛ ٚٗٛص ايزٜا١ْ إغٝش١ٝ. -2

 ؟كًف ظَزت املضًحًُ وكًف دخلت مضز*

   .عٗز اٱَدلاطٛص ايضَٚا٢ْ أغغطػ قٝقضؾ٢  بؿًغطٌ ِبٝت ؿغٝح ؾ٢ ٚيز ايغٝز إ*

 ٚأخش ٜزعٛ يٲّإ باهلل ايٛاسز ٚاحملب١ ٚايغ٬ّ ٚاٱخا٤ ٚايتغاَح.*

  أسز ت٬َٝش ايغٝز إغٝح ؾ٢ َٓتقـ ايكضٕ ا٭ٍٚ   َضقػرخًت إغٝش١ٝ َقض ع٢ً ٜز ايكزٜػ * 

 ّ(68 - 54) ْرلٕٚا٬ٕٝر٣ ؾ٢ عٗز اؿانِ ايضَٚا٢ْ    

 ملضزيىٌ علِ اعتياق املضًحًُ؟مب تفضز: أقبل ا

 ٭ِْٗ ٚدزٚا ؾٝٗا َبار٨ عا١َٝ ٚخ٬فًا َٔ ٚاقعِٗ إنطضب ٚايكٗض ٚايشٍ ؼت اؿهِ ايضَٚا٢ْ.دـ: 

 نيــاِْ يًُظًخـاد ايشوَـاالكطٗ
 مب تفضز: تعزض الضًد املضًح وتالمًذه لالضطَاد الزوماىِ؟

 ٕٛ تكزٜػ فٛص ا٭باطض٠ ايضَٚإ.٭ٕ َبار٨ إغٝش١ٝ ؽايـ ايٛث١ٝٓ ٚصؾض إغٝشٝدـ:

 )ْرلٕٚ( اٱَدلاطٛصٚبًؼ اٱمطٗار سزٙ ٗ عٗز      

 و(:355 – 248ىظ: )ــىر دقلدياىـاإلمرباط*



 

 

 أفزص َضعًَٛا بٗزّ ايهٓا٥ػ ٚسضم ايهتب إكزع١ ٚإعزاّ َٔ ٜتبع ايتعايِٝ إغٝش١ٝ. *

 .بزا١ٜ يًتكِٜٛ ايكبط٢ 284ع١ٓ كبط١ٝ ؾ٢ َقض ايهٓغ١ٝ اي تٙ إٔ ىًزٚا تاصٜخ ؽٗزا٥ِٗ ؾاؽشرؾع ا٭قبا *

 مب تفظش : يطًل عًٌ عـش دقًذياْىغ عـش ايؼٗذاْ؟
 ٚسضم نتبِٗ إكزع١ . إمطٗار ٖٚزّ نٓا٥غِٗدـ: بغبب َاتعضض ي٘ إقضٌٜ َٔ 

 و:313اإلمرباطىر قضطيطني عاو *

 عط٢ اؿض١ٜ ايز١ٜٝٓ يًُغٝشٌٝ.ٚايش٣ أ َضعّٛ ٬َٕٝ()عضف باعِ  َٚضعّٛ ايتغاَح َع إغٝشٌٝ فزصأ *

 أفزص َضعًَٛا بإيػا٤ ايٛث١ٝٓ ٚا٫عذلاف بإغٝش١ٝ رٜا١ْ صزل١ٝ يًزٚي١.: اإلمرباطىر ثًىدوصًىظ*

 شــُ فِ َـــاَ ايجكافًـخاَظًا: احلً

 . َضنظًا يًعًِ ٚايؿٔ خ٬ٍ ايعقض ايضَٚا٢ْاٱعهٓزص١ٜ ًٚت *

 هاْتٗا ؾ٢ عامل ايطب.استؿٛت َضقٗا سناص٠ ٚنُا بكٝت َٔ أعِٛ َٛا٧ْ ايبشض إتٛع٘ ٚأع*

 اطرٖض بٗا ايهجرل َٔ ايعًّٛ ٚخاف١ اشلٓزع١ ٚإٝهاْٝها ٚاؾػضاؾٝا ٚايتاصٜخ ٚايؿًغؿ١.*

 .عاـ  ؾ٢ ايكضٕ ايجايح ا٬ٕٝر٣  أبٓا٤ أعٖٝٛٙٚٛ َقض٣ َٔ  أؾًٛطٌ نإ َٔ أؽٗض ؾ٬عؿ١ ايعقض*

 ص ؾعاٍ ؾ٢ إثضا٤ اؿٝا٠ ايجكاؾ١ٝ ؾ٢ َقض.بزٚ قاَت : املدرصُ املضًحًُ باإلصليدريُ*

   ٚؽضح ا٭ْادٌٝتتعًل با٭َٛص ايز١ٜٝٓ َجٌ ققك ايكزٜغٌ  َٛاعٜاؽش ؽهٌ  : األدب الكبطِ *

 ٚتضادِ ؽٗزا٤ ا٭قباٙ ٚنإ ايػضض َٓٗا اؿح ع٢ً ايؿنا٥ٌ َٚهاصّ ا٭خ٬م.                                

 ؟ت اإلصليدريُ الجكافًُ والعلنًُ طىياًلمل يدو اسدٍار ميغآمب تفضز :

 ٚإهتب١ ْتٝذ١ يكٝاّ ثٛصات ٚامطضابات بٗا. عًِايإز١ٜٓ عز٠ َضات َا ؾٝٗا راص رَضٚا ايضَٚإ٭ٕ  دـ:

 ُـــاَ ايفًٓــًا: احلًـطادط

  ًٚت ايؿٕٓٛ َظرٖض٠ ٜٚؾٗز بشيو َا عجض عًٝ٘ ؾ٢ اٱعهٓزص١ٜ ٫ٚ ٜظاٍ َعضٚما بإتشـ ايْٝٛا٢ْ  *

 ايضَٚا٢ْ ّٚٔ تكغِٝ ايؿٔ سٝٓشاى إٍ قغٌُ ص٥ٝغٌ:   

 ايضَٚإ ٚايٓكٛـ ايت٢ طٜٓت بٗا دزصإ ايتٛابٝت اؿذض١ٜ. ُاثٌٝ ا٭باطض٠ّجً٘ :فَ الطبقة احلاكىة -1

 .ٜتُجٌ ؾ٢ آ٫ف ايتُاثٌٝ ايقػرل٠ ٚا٭ٚا٢ْ ايؿداص١ٜ ٚاؿذض١ٜ ٚإعز١ْٝ الفَ الشعبى: -2

 اـٝاي١ٝ.ٚاؿكٝك١ٝ َٓٗا  أؽدال ٚسٝٛاْاتؿغٝؿغا٤ ؾ٢ ا٭صمٝات ُٚجٌ نجض اعتدزاّ اي*    

 .ايهٓا٥ػ ٚا٭رٜض٠ ايكز١ّ  ٗ ُجٌٜت *     ؾ٢ َقضؾٔ ٜعدل عٔ ايزٜٔ اؾزٜز  : الفَ القبطى -3

 َجٌ تأثض ايؿٓإ ايكبط٢ غقا٥ك ايؿٔ إقض٣ ايكزِٜ ؾ٢ ايتقٜٛض ٚايضعِ ايتؾه٢ًٝ ٚايٓشت ٚايعُاص٠. *

   .َشاؾ١ٛ ايكاٖض٠ ؾ٢ س٢ َقض ايكز١ّ :ليًضُ املعلكُال -1

 .ٗض باعِ رٜض ايغٝز٠ ايعشصا٤ َضِٜٜٚؾت ق بأصًىط:ديز احملز-2  

 .بايكضب َٔ َز١ٜٓ ايظعؿضا١ْ َشاؾ١ٛ ايبشض ا٭ٓض ديز األىبا أىطىىًىظ: -3

 ٢ٖٚ أصبع١ أرٜض٠ تكع بايكضب َٔ ريتا َقض. أديزَ وادّ اليطزوٌ:-4

  ٜكع راخٌ أعٛاص سقٔ ْابًٕٝٛ ٜٚتغِ بايطابع ايكبط٢ إُظٚز بايتكايٝز إقض١ٜ   كبطِ:املتحف ال-5

 ايكز١ّ ٚاشلًٝٝٓغت١ٝ ٚايبٝظْط١ٝ ٚاٱع١َٝ٬.                            

 أطباب طكىط احلهِ ايشوَاِْ فِ َـش



 

 

 معاٍز الفضاد:*

 .١ٜقارا٫قت ًُِٚٚٗ ٚاعتٓظاؾِٗ ٕٛاصر َقض: استبداد احلكاً  -1

 .اعتدلٚا أصض َقض نًٗا يٲَدلاطٛص ّٓح قطعًا َٓٗا يًُكضبٌ َٓ٘ أٚ يًُشاصبٌ الٍظاً االقطاعى:  -2

 إؿضٚم١ ع٢ً إقضٌٜ: ٚتعزرٖا ٚا٫عتبزار ٚايعٓـ ؾ٢ ٚعا٥ٌ ْعٗا. فداحة الطرائب  -3

 صأعِٗ ايضَٚإ ٚاٱغضٜل.تعٌُ ؾ٢ عبٌٝ إصما٤ ايطٛا٥ـ إُٝظ٠ ٚع٢ً  :اعتبار املصريني طبقة أقن  -4

 لذلم قاوو املضزيىٌ الزوماٌ ودافعىا عً حزياتَه.

 :   اللفاح صىر*

 .قياً ثورات ضدِي ٥ع١ َٔ ايقُٛر ٚايتشز٣ ُجًت ؾ٢فٛصا صا -1

 ٭ُٖاٍ ايظصاع١ نٛع١ًٝ ع١ًُٝ حملاصب١ ايضَٚإ. ِجرة القرى وترك احلقوه -2

 .ّ 641ٱع٢َ٬ ٕقض عاّ اعتُض ٖشا ايٛمع ست٢ دا٤ ايؿتح ايعضب٢ ا -3

 يتزخٌ َقض عقضًا دزٜزًا ؼت اؿهِ اٱع٢َ٬ ايش٣ ُٝظ بايتغاَح ايز٢ٜٓ ٚاسذلاّ ا٭رٜإ.*

 ايش٣ نإ كتؿٝا بأرٜض٠ ٚار٣ ايٓطضٕٚ )بٍياوني(خطاب أَإ يًبابا  )عىرو بَ العاص(أفزص *

 ايبابا إٍ ايٓؾاٙ ايز٢ٜٓ ٚأَض ثِ فعٝز َقض ٕز٠ ث٬ث١ عؾض عاَا َٔ ا٫مطٗار ايبٝظْط٢ ؾعار     

 )عُضٚ بٔ ايعال( باعذلرار ْٝع ايهٓا٥ػ ايت٢ اعتٍٛ عًٝٗا ايضّٚ خاف١ ؾ٢ اٱعهٓزص١ٜ.   

 

 

 

 الضؤال األول : أكنل العبارات التالًُ :

 ...ٚتضى......... َٔ ايٛعا٥ٌ ايغ١ًُٝ اييت إتبعٗا ايؿ٬سٌ ٕكا١َٚ ايضَٚإ ٖذض .................... -1

 َٔ ا٭رٜض٠ ايؾٗرل٠ ٗ َقض رٜض ........................َشاق١ٛ ايبشض ا٭ٓض . -2

 ايٓٛابٝت اؿذض١ٜ اييت ٜظٜٓٗا ُاثٌٝ ا٭باطض٠ ايضَٚإ نإ ٜغُٞ ؾٔ ............................. -3

 ًٚت ....................َضنظ يًعًِ ٚايؿٔ خ٬ٍ ايعقض ايضَٚاْٞ . -4

 اٱَدلاطٛص ....................َضعّٛ ايتغاَح ايزٜين َع إغٝشٌٝ عضف باعِ.........................أفزص  -5

 إؽشت ايهٓٝغ١ إقض١ٜ ايتكِٜٛ ايكبطٞ َٓش عقض اٱَدلاطٛص .............................. -6

 ............................أقبٌ إقضٌٜ عًٞ إعتٓام إغٝش١ٝ يِٓٗ ٚدزٚا ؾٝٗا .............  -7

 رخًت إغٝش١ٝ َقض عًٞ ٜز ايكزٜػ ......................ٗ َٓتقـ ايكضٕ ....................ا٬ٕٝرٟ.  -8

 تهْٛت طبك١ ايضَٚإ ٗ َقض َٔ ث٬خ طبكات ٖٞ .................ٚ....................ٚ................. -9

 دك َٔ طبك١ ....................ايزخٍٛ ٕقض إ٫ بأَض َٔ اٱَدلاطٛص ؽدقٝا .نإ وٛض عًٞ أٟ ؽ -10

 الضؤال الجاىٌ : مب تفضز :

 قضص اٱَدلاطٛص أغغطػ إ ٜهٕٛ سانِ َقض ٜتبع٘ َباؽض٠ ؟ -1

 ٚمع ايضَٚإ ْٛاّ رقٝل يًنضا٥ب ٗ َقض مل ٜغُع عٓ٘ ٗ ايعامل ايكزِٜ ؟  -2

 ٗ َقض بايعزٜز َٔ اٱَتٝاطات ؟ُتع إغضٜل إزٕ ا٭صبع١  -3

 اٱمطٗار ايضَٚاْٞ يًُغٝشٌٝ ٗ َقض ؟ -4

 زلٞ عقض اٱَدلاطٛص رقًزٜاْٛؼ بعقض ايؾٗزا٤ ؟  -5

 مل ٜزّ َٓؾآت ا٭عهٓزص١ٜ ايجكاؾ١ٝ ٚايع١ًُٝ ط٬ٜٛ؟  -6

 ُٝظ اؿهِ ايضَٚاْٞ ٗ َقض بقؿ١ عا١َ بايؿغار ؟  -7

 

 



 

 

 

 ا ــع أوسوبـاسّ َـٌ احللـايتىاؿ
 ؟ؿناص٠ إقض١ٜ ؾ٢ ب٬ر ايْٝٛإ ٚايضَٚإ َٓش أقزّ ايعقٛص اٚٗضت تأثرلات  مب تؿغض :*



 

 

 ساد١ إزٕ ايْٝٛا١ْٝ يًكُح إقض٣.-2                    خطض ايؿضؼ ع٢ً َقض ٚب٬ر ايْٝٛإ. - 1دـ:       

 ساد١ َقض يًذٓٛر إضتظق١ َٔ اٱغضٜل يقز َٚكا١َٚ ايؿضؼ. -3      

 .استٝاز ايْٝٛإ بعز ايٓٗن١ ايجكاؾ١ٝ ايهدل٣ ؾ٢ ايكضٕ اـاَػ م.ّ. يٛصم ايدلر٣ إقض٣  -4      

 قاسَ أوسوباَع حللاسّ َعابش ايتىاؿٌ ا
 غظاٖا ا٭غضٜل ٚأخشٚا ايهجرل َٔ َٛاٖض سناصتٗا إتأثض٠ باؿناص٠ إقض١ٜ.اييت   جشيزَ كزيت: -1     

 ٝكٕٝٛ اؿناص٠ إقض١ٜ يًب٬ر اجملاٚص٠ َعٗا َٚٓٗا ب٬ر ا٭غضٜل.سٝح ْكٌ ايؿٝٓ بالد فًيًكًا: -2

 اْتكًت َٔ خ٬شلا اؿناص٠ إقض١ٜ إٍ ب٬ر ايضَٚإ. بالد الًىىاٌ: -3

 أواًل: َـش وايتىاؿٌ احللاسّ َع بالد ايًىْإ
 .ايزٚي١ ايكز١ّ ٗ َقضتضدع ع٬ق١ َقض بب٬ر ايْٝٛإ إٍ عقض  *

 قطع١ أثض١ٜ َقض6000.١ٜايتٛافٌ يب٬ر ايْٝٛإ ع٢ً  ضٜت أسز َعابعجض ظظٜض٠ نضسٝح  *

 ٚؾز َٔ ايهضٜتٌٝ ٜكزّ اؾظ١ٜ يًًُو. ػ ايجايح ٚدز ع٢ً دزصإ َكدل٠ ٚطٜض إًو ؼتُ *

 منارج َٔ ايتىاؿٌ احللاسّ بني َـش وبالد ايًىْإ
 التىاصل االقتضادّ:*

 كز١ّ.ايزٚي١ ايدا٤ بعض ايْٝٛاٌْٝ إٍ َقض ؾ٢ عٗز  *

 .يبشرل٠َشاؾ١ٛ ا  ْكضاطٝػ  ٖٚٞ اؽتػًٛا بايتذاص٠ ٚأعغٛا َز١ٜٓ خاف١ بِٗ ع٢ً ايطضاط ا٭غضٜك٢*

 اصتكت فٓاع١ ايظداز ٚا٭ٚا٢ْ ايؿداص١ٜ بٗا.ٚٚؾز إيٝٗا ايؿٓإْٛ ٚايقٓاع ايْٝٛإْٝٛ  *

 ٚغرلٖا. ايغاق١ٝ ٌإرخاٍ ٚعا٥ٌ ص٣ سزٜج١ َج *            ٱصؽار ايغؿٔ. َٓاص٠ اٱعهٓزص١ٜإْؾا٤  *

 التىاصل الضًاصِ:*

 .نُضتظق١ ؾ٢ اؾٝؿ إقض٣ نذٓز عتدزاّ ايْٝٛا٫ٌْٝ 26بٌ َقض ٚايْٝٛإ ؾ٢ ا٭عض٠ ١ ايع٬ققٜٛت  *

 عٌُ ع٢ً َظز اؿناص٠ إقض١ٜ ايكز١ّ   م.ّ.332ا٭عهٓزص ا٭ندل ع٢ً َقض عاّ إعتٛيٞ  عٓزَا *

 .اشلًٝٓٝغت١ٝاؿناص٠  باؿناص٠ ايْٝٛا١ْٝ ؾُٝا عضف باعِ    

  :الدييِو الجتناعِاالتىاصل *

 .ِٖ أفبشت اٯشل١ اٜظٜػ عبار٠ ؽا٥ع١ ؾ٢ ب٬رٚ تأثض ا٭غضٜل بايزٜا١ْ إقض١ٜ*

   ٚقزّ ايكضابٌ يًُعبٛرات إقض١ٜ- اٱعهٓزص ع٢ً اسذلاّ ايعارات ٚايتكايٝز إقض١ٜ  سضل*

 .صَظا ي٘ إَٔٛاٱي٘ ٢ْ ايهبؿ إكزؼ صَظٚاؽش ؽعاص قض---ٌٚٓ ا٭يكاب ايؿضع١ْٝٛ     

 ايبطا١ٕ إعابز ع٢ً ايطضاط ايؿضع٢ْٛ َجٌ: أْؾأ*

 .َعابز ؾ١ًٝ يعبار٠ اٯي١ اٜظٜػ ---َعبز رْزص٠ يعبار٠ اٯي١ ستشٛص -- َعبز ارؾٛ يعبار٠ اٯي١ سٛصؼ*

 ي٘ عضابٝػ ٚاْؾأ ي٘  ُهٔ بطًُٝٛؼ ا٭ٍٚ َٔ تٛسٝز رٜاْت٢ ايْٝٛإ َٚقض ؾ٢ عبار٠ ٚاسز٠ باعِ اٯ *

 َعبز ايغضابّٝٛ باٱعهٓزص١ٜ.   

 .فٛص إًو بطًُٝٛؼ ايجايح َع طٚدت٘ ع٢ً ٚاد١ٗ َعبز ايهضْو با٭ققض بايظ٣ ايتكًٝز٣ إقض٣ *

 التىاصل الجكافِ:

 سضل َؿهضٟ ٚعًُا٤ اٱغضٜل عًٞ طٜاص٠ َقض ٚاٱيتكا٤ بهٗٓتٗا ٚعًُا٩ٖا ٚاٱط٬ع عًٞ َهتبات*

 ٓكًٛا عًّٛ إقضٌٜ ايٞ ب٬ر ايْٝٛإ .يَٝعابزٖا   

 ٚناْت ايب١٦ٝ ايع١ًُٝ ٚتأعٝػ راص ايعًِ ٚإهتب١ عببا ٗ اٱصتكا٤ ايعًُٞ ٚايؿهض ايؿًغؿٞ ٚا٭ربٞ .*

 تأثض ايؿٔ ايْٝٛا٢ْ بايؿٔ إقض٣ ايكزِٜ خاف١ ؾ٢ فاٍ ايعُاص٠. *التىاصل الفيِ:*    

 َٔ أعُز٠ رٚص١ٜ سات أفٍٛ َقض١ٜ. ٘بأثٝٓا َٚا ب اصثٕٝٓٛ َٝٓٛؼ َٚعبز ايب  ٚٗض سيو ؾ٢ ققض إًو*

 نإ ايؿٔ إقض٣ َجاب١ ايكاعز٠ ايت٢ أقاّ عًٝٗا ايؿٔ ايْٝٛا٢ْ.*



 

 

 ثاًًْا: َـش وايتىاؿٌ احللاسّ َع بالد ايشوَإ
 بٌ َقض ٚب٬ر ايضَٚإ َٔ خ٬ٍ ايتبارٍ ايتذاص٣. *

 معؿت رٚي١ ايبطا١ٕ ؾ٢ َقض.أخش ؽهٌ ايتزخٌ ايغٝاع٢ عٓزَا ت بزأت ايع٬ق١ *

 م.ّ.30أخشت صَٚا تؿضض عٝطضتٗا ع٢ً ايعامل ايكزِٜ ست٢ لشت ؾ٢ ايغٝطض٠ ع٢ً َقض عاّ ٚ*

 منارج ايتىاؿٌ احللاسّ بني َـش وبالد ايشوَإ
 :إلقتضادٍالتىاصل ا*

 

 

 

 

 

 التىاصل الدييِ واالجتناعِ:*

 ٔ باؿناص٠ إقض١ٜ ايكز١ّ.ٚايشٜٔ ناْٛا بزٚصِٖ َتأثضٜ تأثض ايضَٚإ باٱغضٜل*

 أخش ايضَٚإ عٔ اٱغضٜل ايهجرل َٔ َعتكزاتِٗ ايز١ٜٝٓ.*

 اْتكًت إٍ صَٚا عبار٠ بعض إعبٛرات إقض١ٜ:*

 إعبٛر٠ إقض١ٜ ايعا١ٕٝ.   ظٜػ:ـــأٜ               إعبٛر إقض٣ اٱغضٜك٢.   عضابٝػ:       

 .يضَٚإ ْتٝذ١ تأثضِٖ بٛاٖض٠ تكزٜػ ايؿضاع١ٓ ؾ٢ َقض ٚنشيو قاَت عبارات يبعض ا٭باطض٠ ا* 

أقاّ ايضَٚإ باٱعهٓزص١ٜ  إٓؾآت إعُاص١ٜ ٚايت٢ تأثضت باؿنـاص٠ اٱغضٜكٝـ١ ٚإقـض١ٜ    *التىاصل الفيِ:

 َجٌ: ايبٛابات ٚإغاصح ٚإعابز نُا تأثض ايٓشت ايضَٚا٢ْ بايٓشت إقض٣.
 ٖادسيإ فِ صياسَ ملـش

 .إعبٛر إقض٣ اٱغضٜك٢ يٰي٘ عضابٝػطٛص ايضَٚا٢ْ ٖارصٜإ َعبزا أقاّ اٱَدلا*

 .نُا طاص َقض ٚقاّ بضس١ً إٍ ايقعٝز عٔ طضٜل ْٗض ايٌٓٝ ٚٚفٌ إٍ ا٭ققض *

 أثٓا٤ عٛرت٘ عك٘ فزٜك٘ اْطٓٝٛؼ ؾ٢ إا٤ ٚغضم ؾشظٕ عًٝ٘ اٱَدلاطٛص ٚأَض بتؾٝٝز َز١ٜٓ ؾ٢  *

 عبار٠ اٯٕ ػاٙ ٣ًَٛ قاؾ١ٛ إٓٝا. خَز١ٜٓ ايؾ٢ٖٚٝ  بٛيٝػ(ٛٝٓأْط)َهإ اؿارخ ؼٌُ ازل٘ ٢ٖٚ   

 



 

 

 

 

 




